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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Perkembangan Bahan Dasar Konstruksi Atap
Konstruksi atap pada bangunan sangatkah penting. Atap pada bangunan yang
berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya terhadap
pengaruh panas, debu, hujan, angin atau untuk keperluan perlindungan. Walaupun
atap itu ringan, pengaruh luar terhadap konstruksi dan penutupnya baik terhadap
suhu (sinar matahari), cuaca (air hujan dan kelembaban udara), serta keamanan
terhahap gaya horizontal (angin dan gempa) dan kebakaran harus tetap dijamin.
Atap dapat dikatakan berkualitas jika strukturnya kuat/kokoh dan awet/tahan lama.
Faktor iklim menjadi bahan pertimbangan penting dalam merancang bentuk dan
konstruksi atap/bangunan. Keberadaan atap pada rumah sangat penting mengingat
fungsinya seperti payung yang melindungi seisi rumah dari gangguan cuaca
(panas,hujan dan angin). Oleh karena itu, sebuah atap harus benar-benar
kokoh/kuat dan kekuatannya tergantung pada struktur pendukung atap.
Ada berbagai jenis dan bentuk atap. Bentuk atap ini berpengaruh terhadap
keindahan suatu bangunan dan pemilihan tipe atap hendaknya disesuaikan dengan
iklim setempat, tampak yang dikehendaki oleh arsitek, biaya yang tersedia, dan
material yang mudah didapat. Sebelum melaksanakan pekerjaan atap, perhitungan
struktur atap sangatlah penting. Dengan mempertimbangkan berat atap serta
bahan penutup atap, maka konstruksi kuda–kuda akan berbeda satu sama lain.
Selain itu setiap susunan rangka batang haruslah merupakan satu kesatuan bentuk
yang kokoh yang nantinya mampu memikul beban yang bekerja padanya tanpa
mengalami perubahan.
Perkembangan ini sangat membantu alam dan ekosistimnya yang terus menerus
diperas habis oleh manusia untuk kepentingan individualis. Berbagai contoh dapat
kita temui seperti penggunaan kayu sebagai bahan dasar konstruksi rumah,
furniture dan mebel serta accessories yang berkaitan dengan bahan dasar tersebut
ternyata membutuhkan kayu-kayu yang bagus dan baik. Kayu yang bagus tersebut
ternyata juga berasal dari pohon-pohonan yang juga berfungsi sebagai paru-paru
dunia karena dapat mendaur ulang polusi-polusi yang dihasilkan oleh manusia itu
sendiri. Maka kita dapat sedikit bersyukur bahwa beberapa teknologi baru dapat
membantu mengurangi penggundulan hutan yang merupakan paru-paru dunia ini.
Atap yang sudah biasa ditemui pada rumah-rumah di Indonesia adalah atap
dengan konstruksi kayu. Perkembangan Teknologi yang semakin canggih,
membawa perubahan yang baik dan benar terhadap kemajuan di bidang
konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat pada perkembangan
penggunaan bahan konstruksi atap yang saat ini lebih banyak menggunakan
rangka atap dengan bahan dasar baja ringan dan bukan lagi menggunakan bahan
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dasar kayu. Belakangan ini juga marak ditemukan penyedia konstruksi atap yang
berbahan baja ringan.
Perkembangan pada bidang ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ahli
konstruksi, tetapi pada waktu sebelumnya masyarakat belum mengenal atau
belum memperdalam pengetahuan akan konstruksi baja ringan yang ternyata
mempunyai sifat lebih efisien sehingga biaya perawatan lebih murah, serta
memiliki keunggulan lain yaitu lebih tahan lama jika digunakan rangka atap
dengan bahan baja ringan tersebut daripada menggunakan bahan dasar rangka
kayu sebagai penopang konstruksi atap rumah mereka.
Namun demikian konstruksi atap kayu masih banyak digunakan, karena baik
konstruksi atap kayu maupun baja ringan memiliki kekurangan dan kelebihannya
sendiri-sendiri. Tetapi dewasa ini, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang timbul
baik pada atap baja ringan ataupun pada struktur atap kayu biasa. Maka dari itu
dalam modul ini, juga akan dibahas secara lebih detail mengenai permasalahanpermasalahan yang terjadi berkaitan dengan konstruksi atap.
I.2. Tujuan Penyusunan Modul Ajar Konstruksi Atap
Beberapa tujuan dari Penyusunan Modul Ajar Konstruksi Atap ini adalah :
a. Memberikan informasi mengenai apa yang dimaksud dengan Konstruksi Atap
b. Memaparkan apa fungsi Konstruksi Atap
c. Memaparkan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi saat merancang
Konstruksi Atap
d. Memberikan informasi bagian-bagian Konstruksi Atap
e. Memberikan informasi mengenai jenis-jenis Konstruksi Atap
f. Mengetahui metode pelaksanaan Konstruksi Atap
g. Mengetahui kelebihan dan kekurangan material/bahan pembentuk/yang
digunakan pada Konstruksi Atap
h. Mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin terjadi pada Konstruksi
Atap, baik pada saat pemasangan maupun setelah pemasangan dilakukan serta
solusi yang harus dilakukan jika permasalahan tersebut terjadi.
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BAB II
TINJAUAN UMUM STRUKTUR ATAP

II.1. Pengertian Atap
Struktur adalah susunan atau pengaturan bagian-bagian gedung yang menerima
beban atau konstruksi utama dari bangunan tanpa mempedulikan apakah
konstruksi tersebut kelihatan atau tidak. Struktur bangunan umumnya terdiri atas
konstruksi pondasi, dinding, kolom, pelat lantai, dan kuda-kuda atap.
Konstruksi atap adalah konstruksi yang terdiri dari balok melintang (yang
menerima gaya tarik), balok sebagai penopang atau tiang (yang menerima gaya
tekan) guna menyangga dari gording dan kasau serta pelapis atap. Bentuk atap
berpengaruh terhadap keindahan suatu bangunan dan pemilihan tipe atap
hendaknya disesuaikan dengan iklim setempat, tampak yang dikehendaki oleh
arsitek, biaya yang tersedia, dan material yang mudah didapat.
Konstruksi rangka atap yang sering digunakan adalah rangka atap kuda-kuda.
Rangka atap atau kuda–kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi
untuk mendukung beban atap termasuk juga berat sendiri dan sekaligus
memberikan bentuk pada atap. Pada dasarnya konstruksi kuda–kuda terdiri dari
rangkaian batang yang membentuk segitiga. Dengan mempertimbangkan berat
atap serta bahan penutup atap, maka konstruksi kuda–kuda akan berbeda satu
sama lain. Setiap susunan rangka batang haruslah merupakan satu kesatuan bentuk
yang kokoh yang nantinya mampu memikul beban yang bekerja padanya tanpa
mengalami perubahan. Kuda-kuda diletakkan diatas dua tembok selaku
tumpuannya. Perlu diperhatikan bahwa tembok diusahakan tidak menerima gaya
horisontal maupun momen, karena tembok hanya mampu menerima beban
vertikal saja. Kuda-kuda diperhitungkan mampu mendukung beban-beban atap
dalam satu luasan atap tertentu. Beban-beban yang dihitung adalah beban mati
(yaitu berat penutup atap, reng, usuk, gording, kuda-kuda) dan beban hidup
(angin, air hujan, orang pada saat memasang/memperbaiki atap).
Atap yang sudah biasa ditemui pada rumah-rumah di Indonesia adalah atap
dengan konstruksi kayu. Belakangan ini marak penyedia konstruksi atap berbahan
baja ringan. Baik konstruksi atap kayu maupun baja ringan memiliki kekurangan
dan kelebihannya sendiri-sendiri.
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Gambar 2.1. Bagian-bagian Bangunan Rumah/Gedung

Tiga komponen penyusun atap:
1. struktur atap (rangka atap dan penopang rangka atap);
2. penutup atap (genteng, polikarbonat);
3. pelengkap atap (talang horizontal/vertikal dan lisplang)
Struktur atap adalah bagian bangunan yang menahan /mengalirkan beban-beban
dari atap. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap.
Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap sehingga
umumnya berupa susunan balok –balok (dari kayu/bambu/baja) secara vertikal
dan horizontal –kecuali pada struktur atap dak beton.
Berdasarkan posisi inilah maka muncul istilah gording, kasau dan reng. Susunan
rangka atap dapat menghasilkan lekukan pada atap (jurai dalam/luar) dan
menciptakan bentuk atap tertentu. Penopang rangka atap adalah balok kayu yang
disusun membentuk segitiga, disebut dengan istilah kuda-kuda. Kuda-kuda berada
dibawah rangka atap, fungsinya untuk menyangga rangka atap. Sebagai pengaku,
bagian atas kuda-kuda disangkutkan pada balok bubungan sementara kedua
kakinya dihubungkan dengan kolom struktur untuk mengalirkan beban ke tanah.
Sistem Konstruksi Atap Konstruksi atap harus berdasarkan pada struktur
bangunan yang dipilih. Hubungan timbal-balik antara konstruksi atap dengan
dinding atau kolom yang menerima beban (struktur bangunan primer) membentuk
akan ruang di dalam bangunan. Perletakan bangunan yang tepat ditentukan oleh
tiga bagian utama, yaitu diantaranya terhadap:
1. Radiasi matahari (sinar cahaya dan sinar panas)
2. Tindakan perlindungan Arah dan kakuatan angin serta topografi.
3. Struktur pada dinding atau massif bearing wall structure/ struktur dinding
pemikul.
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II.2. Fungsi Atap
Atap adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup seluruh
ruangan yang ada di bawahnya terhadap pengaruh panas, debu, hujan, angin atau
untuk keperluan perlindungan. Walaupun atap itu ringan, pengaruh luar terhadap
konstruksi dan penutupnya baik terhadap suhu (sinar matahari), cuaca (air hujan
dan kelembaban udara), serta keamanan terhadap gaya horizontal (angin dan
gempa) dan kebakaran harus tetap dijamin.

Gambar 2.2. Konstruksi atap

Berikut ini adalah beberapa fungsi atap yang lebih khusus (spesifik):
 Menerima beban oleh bobot sendiri, yaitu beban kuda-kuda dan bahan pelapis
berarah vertikal kemudian meneruskannya pada kolom dan pondasi.
 Menahan tekanan angin muatan yang berarah horizontal pada gevel.
 Menerima panas oleh sinar matahari dan menahan suhu agar tetap dingin di
ruang bawah atap dan menyerap panas tersebut dalam konsep arsitektur tropis.
 Menghindari masuknya air hujan.
 Perlindungan bagi penghuninya.
 Menyediakan tempat teduh, segar, dan nyaman.
II.3. Syarat-Syarat Konstruksi Atap
Adapun syarat-syarat konstruksi atap yang harus dipenuhi antara lain :
1. Konstruksi atap harus kuat menahan berat sendiri dan tahan terhadap bebanbeban yang bekerja padanya.
2. Pemilihan bentuk atap yang sesuai sehingga menambah keindahan serta
kenyamanan bagi penghuninya.
3. Bahan penutup atap harus sesuai dengan fungsi bangunan tersebut, dan tahan
terhadap pengaruh cuaca.
4. Sesuai dengan ciri khas arsitektur tradisional bangunan sekitar.
5. Kemiringan atau sudut atap harus sesuai dengan jenis bahan penutupnya.
Makin rapat jenis bahan penutupnya, maka kemiringannya dapat dibuat lebih
landai, seperti bahan dari seng, kaca, asbes dan lain – lainnya.
Atap dapat dikatakan berkualitas jika strukturnya kuat/kokoh dan awet/tahan lama.
Faktor iklim menjadi bahan pertimbangan penting dalam merancang bentuk dan
konstruksi atap/bangunan. Keberadaan atap pada rumah sangat penting mengingat
fungsinya seperti payung yang melindungi seisi rumah dari gangguan cuaca
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(panas, hujan dan angin). Oleh karena itu, sebuah atap harus benar-benar
kokoh/kuat dan kekuatannya tergantung pada struktur pendukung atap.
Mengacu pada kondisi iklim perancangan atap yang baik ditentukan 3 (tiga)
faktor, yakni jenis material, bentuk/ukuran, dan teknik pengerjaan.
a. Jenis material struktur dan penutup atap
Penentuan material tergantung pada selera penghuni, namun harus tetap
memperhatikan prinsip dasar sebuah struktur yaitu harus kuat, presisi, cukup
ringan dan tidak over design. Atap yang kuat harus mampu menahan besarnya
beban yang bekerja pada elemen struktur atap.
Ada 3 (tiga) jenis beban yang bekerja pada atap yaitu:
1. beban berat sendiri (bahan rangka, penopang rangka dan penutup atap).
2. beban angin tekan dan angin hisap.
3. beban bergerak lain (berat manusia saat pemasangan dan pemeliharaan).
Pemilihan bahan tertentu harus diikuti oleh pengetahuan yang lengkap akan
karakteristik setiap bahan. Jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi
atap antara lain:
 kayu rengas burung
 kayu duren
 kayu salimuli
 kayu sindur atau tampar atau hantu
 kayu perupuk talang atau perupuk rawang
 kayu meranti, atau nama setempatnya : damar, seraya, ketuko, kalup,
lampong, lanan
 kayu merawan (Sumatra) atau nama setempatnya : bangkirai bulan,
nyerekat, damar putih (Kalimantan)
 kayu mersawa atau nama setempatnya : tenam (Palembang), mersawa,
keruing, sesawa (Riau)
 kayu sintok / kapur (Kalimantan Tenggara)
 kayu berangan / tunggeureuk / saninten / kihiur (Sunda)
 kayu bitangur, kapurnaga / bunut (Sumatra) / nyamplung (Jawa) / nangui /
penaga (Kalimantan) / kapuracha
 kayu kisereh / medang lesah (Sum) / medang rawali (Kal tenggara) / gadis
kipedes (Sunda)
 kayu bungur
 kayu mahoni daun kecil
 kayu mindi (Sunda) / gringging
 kayu sonokeling/ palisander (Jawa)
 kayu gempol (Jawa) / klepu pasir
 kayu bayur (Mal.) / bayot (Sarawak)/ bayoh(Phil.)
 kayu Gofasa / leban (Mal.)/ molave (Phil.)
 kayu sungkai (Sum.,Kal.) / Jurus (Kal. Tengg) / Jati sabrang (Jawa)
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b. Bentuk & ukuran
Dibandingkan hujan dan panas, angin merupakan faktor yang paling
diperhitungkan demi menjamin atap yang kuat. Beberapa masalah akibat angin
kencang antara lain penutup atap yang terbang, gording terlepas, kuda-kuda
terangkat dan kolom kayu bergeser atau terangkat.
Atap yang baik adalah yang dapat menerima beban angin yang sama dari segala
arah (idealnya adalah bentuk atap bulat). Bentuk ini sangat berpengaruh pada
besarnya tekanan angin yang bekerja pada bangunan. Semakin tinggi bangunan
akan semakin besar tekanan angin. Tekanan angin bekerja lebih ringan bila
tinggi bangunan lebih kecil dari setengah lebar bangunan. Kemiringan atap
yang memberikan beban angin yg rendah adalah antara 10°-30°. Untuk sudut
yang lebih besar dari dari 30°, perlu kekuatan yang lebih baik dan penutup
yang sesuai.
Besarnya kemiringan atap tergantung dari pada bahan yang dipakainya misalnya
 Genteng biasa
miring 30⁰ – 35⁰
 Genteng istimewa
miring 25⁰ – 30⁰
 Sirap
miring 25⁰ – 40⁰
 Alang-alang atau umbia miring 40⁰





Seng
Semen asbes gelombang
Beton
Kaca

miring 20⁰ – 25⁰
miring 15⁰ – 25⁰
miring 1⁰ – 2⁰
miring 10⁰ – 20⁰

Tips :
1. Penutup atap dari seng dan asbes gelombang harus diikat pada gording
dengan paku paling sedikit 6 paku tiap 1 m2.
2. Penutup atap genteng harus diikat dengan kawat tiap 5 jalur genteng,
sedangkan untuk genteng yang ada lubangnya dapat dipakukan ke reng.
3. Pengerjaan atap harus dibuat secermat mungkin sesuai dengan karakteristik
yang mengikuti setiap jenis bahan. Beberapa contoh persyaratan berikut ini
harus diikuti.
4. Bentang maksimal
Setiap jenis material memiliki karakteristik tersendiri. Rangka atap baja
memiliki kemampuan bentang lebih panjang daripada material kayu. Baja
atau kayu, dapat disambung dengan sambungan khusus dengan
memperhatikan dimensi/ukuran batang dan perilaku gaya pada batang yang
akan disambung.
5. Teknik sambungan
Kekuatan sambungan antar elemen yang digunakan untuk rangka juga harus
diperhatikan. Misalnya, kayu yang mempunyai keterbatasan ukuran maka
penyambungan yang baik dan benar adalah kunci kekuatan atap.
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Ada 2 bahan menyambung kayu, yaitu :
o baut (tanpa plat/dengan plat T/dengan plat L) pilih diameter yang tepat
agar kayu tidak pecah ketika dibaut. Jumlah baut disesuaikan dengan
kekuatan struktur yang akan membebani sambungan tersebut dan dimensi
kayunya.
o Paku, dimensi paku disesuaikan dengan dimensi kayu, yakni 2x ketebalan
kayu yg disambung.
c. Pemasangan
Kerapian pemasangan penutup atap (presisi),jika menggunakan genteng, maka
jarak reng harus sesuai spesifikasi dan rekomendasi dari produsen. Beberapa
contoh pengerjaan atap yang tidak cermat yang sering terjadi pada jurai dalam,
yaitu :
 terdapatnya sambungan tekuk ke bagian dalam;
 susunan atap yang tidak berpresisi;
 bidang atap yang bergelombang akibat dari pemasangan reng yg tidak rapi.
Semua ini mengakibatkan munculnya gangguan pada atap dan mempengaruhi
kekuatan atap.
d. Keawetan material
Awet atau tidaknya atap dikaitkan dengan faktor lingkungan termasuk cuaca
dan organisme perusak yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan
struktur. Misalnya, serangan rayap terhadap kayu. Kayu yang diserang akan
terlihat masih utuh meski bagian dalamnya keropos maka, untuk menciptakan
atap yang kuat perlu dilakukan teknik perlindungan terhadap material
bangunan. Contohnya, sebelum digunakan kayu harus diberi treatment yang
dapat meningkatkan daya tahan kayu. Bahan dari metal biasanya diberi coating
atau lapisan khusus yang melindungi material dari korosi atau karat.
II.4. Bagian-bagian Atap
Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap sehingga
umumnya berupa susunan balok –balok (dari kayu/bambu/baja) secara vertikal
dan horizontal – kecuali pada struktur atap dak beton. Berdasarkan posisi inilah
maka muncul istilah gording, kasau dan reng. Susunan rangka atap dapat
menghasilkan lekukan pada atap (jurai dalam/luar) dan menciptakan bentuk atap
tertentu.
Atap dengan konstruksi kuda kuda kayu termasuk paling banyak digunakan di
negeri kita. Selain karena material kayu yang sangat mudah didapatkan di toko
toko material, konstruksi kayu juga dikuasai oleh tukang tukang lokal.
Desain
(perancangan) konstruksi kayu yang dipakai di kebanyakan bangunan di Indonesia
saat ini, sebenarnya berasal/ diadaptasi dari bangunan-bangunan pada jaman
kolonial Belanda.
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Konstruksi kayu model Belanda ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3. konstruksi kayu yang diadaptasi dari
sistem konstruksi kayu dari belanda.

Struktur atap terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah :
a. Gording
Gording merupakan balok atap sebagai pengikat yang menghubungkan antar
kuda-kuda. Gording juga menjadi dudukan untuk kasau dan balok jurai dalam.
Gording membagi bentangan atap dalam jarak-jarak yang lebih kecil pada
proyeksi horisontal. Gording meneruskan beban dari penutup atap, reng, usuk,
orang, beban angin, beban air hujan pada titik-titik buhul kuda-kuda.
Gording berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus dengan arah kudakuda. Gording menjadi tempat ikatan bagi usuk, dan posisi gording harus
disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Gording harus berada di atas
titik buhul kuda-kuda, sehingga bentuk kuda-kuda sebaiknya disesuaikan
dengan panjang usuk yang tersedia. Bahan- bahan untuk Gording, terbuat dari
kayu, baja profil canal atau profil WF. Pada gording dari baja, gording satu
dengan lainnya akan dihubungkan dengan sagrod untuk memperkuat dan
mencegah dari terjadinya pergerakan.
Posisi sagrod diletakkan sedemikian rupa sehingga mengurangi momen
maksimal yang terjadi pada gording Gording kayu biasanya memiliki dimensi;
panjang maksimal 4 m, tinggi 12 cm dan lebar 10 cm. Jarak antar gording kayu
sekitar 1,5 s.d. 2,5 m. Gording dari baja profil canal (light lip channel)
umumnya akan mempunyi dimensi; panjang satu batang sekitar 6 atau 12
meter, tinggi antara 10 s.d. 12 cm dan tebal sekitar 2,5 mm. Profil WF akan
memiliki panjang 6 s.d. 12 meter, dengan tinggi sekitar 10 s.d. 12 cm dan tebal
sekitar 0,5 cm.
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b. Jurai
Pada pertemuan sudut atap terdapat batang baja atau kayu atau framework yang
disebut jurai. Jurai dibedakan menjadi jurai dalam dan jurai luar.
1. Jurai dalam
Jurai dalam ialah bagian yang tajam pada atap, berjalan dari garis tiris atap
sampai bubungan dan terdapat pada pertemuan dua bidang atap pada sudut
bangunan kedalam.
2. Jurai luar
Jurai luar ialah bagian yang tajam pada atap, berjalan dari garis tiris atap
sampai bubungan, terdapat pada pertemuan dua bidang atap pada sudut
bangunan ke luar.
c. Sagrod
Sagrod adalah batang besi bulat terbuat dari tulangan polos dengan kedua
ujungnya memiliki ulir dan baut sehingga posisi bisa digeser
(diperpanjang/diperpendek).
d. Usuk/kaso
Kaso/ usuk adalah komponen atap yang terletak diatas gording dan menjadi
dudukan untuk reng. Usuk berfungsi menerima beban dari penutup atap dan
reng dan meneruskannya ke gording. Usuk terbuat dari kayu dengan ukuran 5/7
cm dan panjang maksimal 4 m. Usuk dipasang dengan jarak 40 s.d. 50 cm
antara satu dengan lainnya pada arah tegak lurus gording. Usuk akan terhubung
dengan gording dengan menggunakan paku. Pada kondisi tertentu usuk harus
dibor dahulu sebelum dipaku untuk menghindari pecah pada ujung-ujung usuk.
e. Bubungan (nok)
Merupakan sisi atap yang teratas, selalu dalam keadaan datar dan umumnya
menentukan arah bangunan.
f. Reng
Reng ialah komponen atap yang memiliki profil paling kecil dalam bentuk dan
ukurannya. Posisinya melintang diatas kasau. Reng berfungsi sebagai penahan
penutup atap (genteng dan lain-lain). Pada atap dengan penutup dari asbes,
seng atau sirap reng tidak digunakan. Reng akan digunakan pada atap dengan
penutup dari genteng. Reng akan dipasang pada arah tegak lurus usuk
Biasanya Reng berupa batang kayu berukuran 2/3 cm atau 3/5 cm dengan
panjang sekitar 3 m. Reng menjadi tumpuan langsung penutup atap dan
meneruskannya ke usuk/kaso. Fungsi lainnya adalah sebagai pengatur jarak
tiap genteng agar rapi dan lebih “terikat”. Jarak antar reng tergantung pada
ukuran genteng yang akan dipakai. Semakin besar dimensi genteng, semakin
sedikit reng sehingga biaya pun lebih hemat.
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g. Penutup atap
Penutup merupakan bagian yang menutupi atap secara keseluruhan sehingga
terciptalah ambang atas yang membatasi kita dari alam luar. Ada berbagai
pilihan penutup atap dengan pilihan bentuk dan sifat yang berbeda. Dua faktor
utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihannya adalah faktor
keringanan material agar tidak terlalu membebani struktur bangunan dan faktor
keawetan terhadap cuaca (angin, panas, hujan). Faktor lain adalah
kecocokan/keindahan terhadap desain rumah. Ukuran dan desain dari penutup
atap juga memberi pengaruh pada struktur, misalnya konstruksi kuda-kuda,
ukuran reng, dan sudut kemiringan.
Penutup atap harus mempunyai sifat kedap air, bisa mencegah terjadinya
rembesan air selama kejadian hujan. Sifat tidak rembes ini diuji dengan
pengujian serapan air dan rembesan. Struktur penutup atap merupakan struktur
yang langsung berhubungan dengan beban-beban kerja (cuaca) sehingga harus
dipilih dari bahan-bahan yang kedap air, tahan terhadap perubahan cuaca.
Struktur penutup yang sering digunakan antara lain; genteng, asbes, kayu
(sirap), seng, polycarbonat, plat beton, dan lain-lain.
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BAB III
JENIS-JENIS PENUTUP ATAP

Penutup atap adalah elemen paling luar dari struktur atap. Penutup atap harus
mempunyai sifat kedap air, bisa mencegah terjadinya rembesan air selama
kejadian hujan. Sifat tidak rembes ini diuji dengan pengujian serapan air dan
rembesan. Struktur penutup atap merupakan struktur yang langsung berhubungan
dengan beban-beban kerja (cuaca) sehingga harus dipilih dari bahan-bahan yang
kedap air, tahan terhadap perubahan cuaca.
Struktur penutup yang sering digunakan antara lain; genteng, asbes, kayu (sirap),
seng, polycarbonat, plat beton, dan lain-lain. Setiap jenis penutup atap punya
kelebihan dan kekurangangnya masing-masing. Kita bisa memilihnya dengan
mempertimbangkan penampilan, kepraktisan, bentuk dan umur rencananya
masing masing. Berikut akan dibahas beberapa jenis yang paling popular saat ini :
III.1. Atap Sirap
Bahan yang banyak digunakan pada rumah tradisional Indonesia berbahan dasar
kayu. Sirap yang terbentuk dari potongan-potongan kayu tipis yang disusun 3
(tiga) atau 4 (empat). Potongan kayu ini kemudian dipaku ke multiplek yang
melapisi rangka atap.
Penutup atap yang terbuat dari kepingan tipis kayu ulin (eusideroxylon zwageri)
ini umur kerjanya tergantung keadaan lingkungan, kualitas kayu besi yang
digunakan, dan besarnya sudut atap. Penutup atap jenis ini bisa bertahan antara 25
tahun hingga selamanya. Bentuknya yang unik cocok untuk rumah rumah bergaya
country dan yang menyatu dengan alam.

Gambar 3.1. Atap Sirap
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III.2. Atap Genteng
Menurut bahan material terdapat genteng beton, genteng tanah liat tradisional dan
genteng tanah liat keramik. Sedangkan menurut bentuknya, genteng terdiri atas
genteng biasa (genteng S), genteng kodok, genteng pres silang. Sedangkan untuk
bentuk genteng karpus terdiri atas genteng setengah lingkaran, genteng segitiga,
dan genteng sudut patah.

Gambar 3.2. Genteng Biasa (genteng S)

Gambar 3.3. Genteng Kodok

Gambar 3.4. Genteng Pres Silang
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Gambar 3.5. Macam Bentuk Genteng Bubungan

Atap genteng tanah liat tradisional
Material ini banyak dipergunakan pada rumah umumnya. Gentang terbuat
dari tanah liat yang dipress dan dibakar. Kekuatannya cukup. Genteng tanah
liat membutuhkan rangka untuk pemasangannya. Genteng dipasang pada atap
miring. Genteng menerapkan sistem pemasangan inter-locking atau saling
mengunci dan mengikat.
Warna dan penampilan genteng ini akan berubah seiring waktu yang berjalan.
Biasanya akan tumbuh jamur di bagian badan genteng. Bagi sebagian orang
dengan gaya rumah tertentu mungkin ini bisa membuat tampilan tampak lebih
alami, namun sebagian besar orang tidak menyukai tampilan ini.

Gambar 3.6. Atap Genteng Biasa



Atap genteng tanah liat keramik

Bahan dasarnya tetap keramik yang berasal dari tanah liat. Namun genteng ini
telah mengalami proses finishing yaitu lapisan glazur pada permukaannya.
Lapisan ini dapat diberi warna yang beragam dan melindungi genteng dari lumut.
Umurnya bisa 20 – 50 tahun dapat ditanyakan ke distributor. Aplikasinya sangat
cocok untuk hunian modern di perkotaan.


Atap genteng beton

Bentuk dan ukurannya hampir sama dengan genteng tanah tradisional, hanya
bahan dasarnya adalah campuran semen PC dan pasir kasar, kemudian diberi
lapisan tipis yang berfungsi sebagai pewarna dan kedap air. Sebenarnya atap ini
bisa bertahan hampir selamanya, tetapi lapisan pelindungnya hanya akan bertahan
antara 30 tahun hingga 40 tahun.
III.3. Atap Seng
Atap ini sebenarnya dibuat dari lembaran baja tipis yang diberi lapisan zinc secara
elektrolisa. Tujuannya untuk membuatnya menjadi tahan karat. Jadi, kata seng
berasal dari bahan pelapisnya. Jenis ini akan bertahan selama lapisan zinc ini
belum hilang, yang terjadi sekitar tahun ke-30-an. Setelah itu, atap akan mulai
bocor apabila ada bagian yang terserang karat.
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Gambar 3.7. Atap Seng

III.4. Atap Dak Beton
Atap ini biasanya merupakan atap datar yang terbuat dari kombinasi besi dan
beton. Banyak digunakan pada rumah-rumah modern minimalis dan kontemporer.
Konstruksinya yang kuat memungkinkan untuk mempergunakan atap ini sebagai
tempat beraktifitas. Contohnya menjemur pakaian dan bercocok tanam dengan
pot.Kebocoran pada atap dak beton sering sekali terjadi. Maka perlu pengawasan
pada pengecoran dan pemakaian waterproofing pada lapisan atasnya.

Gambar 3.8. Atap Dak Beton

III.5. Atap Genteng Metal
Bentuknya lembaran, mirip seng. Genteng ini ditanam pada balok gording rangka
atap menggunakan sekrup. Bentuk lain berupa genteng lembaran. Pemasangannya
tidak jauh berbeda dengan genteng tanah liat hanya ukurannya saja yang lebih
besar. Ukuran yang tersedia bervariasi, 60-120 cm (lebar), dengan ketebalan 0.3
mm dan panjang antara 1.2-12 m.
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Gambar 3.9. Atap Genteng Aspal

Bahan meterial yang satu ini dari campuran lembaran bitumen (turunan aspal) dan
bahan kimia lain. Ada dua model yang tersedia di pasar. Pertama, model datar
bertumpu pada multipleks yang menempel pada rangka. Multipelks dan rangka
dikaitkan dengan bantuan sekrup. Genteng aspal dilem ke papan. Untuk jenis
kedua, model bergelombang, ia cukup disekrup pada balok gording.
Pemakaian atap kaca semakin popular untuk mendapatkan penerangan alami
dalam rumah pada siang hari. Biasa dipakai pada bagian rumah yang tidak
mendapatkan cahaya langsung dari jendela atau sebagai aksen yang melengkapi
design sebuah rumah. Bentuknya pun bermacam macam, ada yang berbentuk
lembaran kaca atau genteng kaca sesuai kebutuhan.
III.6. Atap Polycarbonate
Atap ini berbentuk lembaran yang besar sehingga dimungkinkan untuk luasan
yang besar tanpa sambungan. Keunggulan polycarbonate lebih ke kualitas
material dan besarnya daya reduksi terhadap radiasi matahari. Biasanya dipakai
pada kanopi atau atap tambahan. Pemasangan polycarbonate mudah dan cepat,
namun harganya memang lebih mahal dari atap atap lainnya.
Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan bahan bangunan sekarang
ini, masih banyak penutup atap lain yang tidak dapat dijabarkan satu persatu.
Semua dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan budget yang tersedia.

Gambar 3.10. Atap Polycarbonate
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III.7. Kombinasi Atap Metal dan Atap Genteng
Atap metal dapat secara baik dikombinasikan dengan atap genteng dengan
rnenggunakan reng metal (Steel Batten) seperti pada gambar kombinasi atap
tersebut sangat cocok dan estetis untuk bangunan tinggi dan atap-atap stasiun dan
terminal.
Keuntungan-keuntungannya:
 Menahan bocor terhadap genteng pecah dan tampias air hujan;
 Menahan panas Menahan suara bising air hujan;
 Anti rayap dan pelapukan;
 Tahan api Keamanan yang baik terhadap bahaya kemalingan dari atap.
Berikut ilustrasi detail Union Clip-Panel sebagai pendukung konstruksi atap
genteng.

Gambar 3.11. Detail Union Clip-Panel
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III.8. Komponen Pelengkap
Elemen pelengkap pada atap selain berfungsi struktural juga estetis.
1.

Talang
Saluran air pada atap yang berfungsi mengarahkan air agar jatuh ketanah
disebut talang. Talang dipasang mendatar mengikuti tiris atap kemudian
dialirkan ke bawah melalui pipa vertikal.

2.

Lisplang
Dari segi konstruksi, lisplang menciptakan bentukan rigid (kokoh, tidak
berubah) dari susunan kasau. Pada pemasangan rangka penahan atap, batangbatang kasau hanya ditahan oleh paku dan ada kemungkinan posisinya
bergeser. Disinilah lisplang berfungsi untuk mengunci susunan kasau tersebut
agar tetap berada pada tempatnya. Dari segi estetika, lisplang berfungsi
menutupi kasau yang berjajar dibawah susunan genteng/bahan penutup atap
lain. Maka tampilan atap pada bagian tepi akan terlihat rapi oleh kehadiran
lisplang.
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BAB IV
JENIS-JENIS STRUKTUR KONSTRUKSI ATAP

Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yang befungsi sebagai
penutup/pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan sehingga
memberikan kenyamanan bagi penggunan bangunan. Struktur atap pada
umumnya terdiri dari tiga bagian utama yaitu : struktur penutup atap, gording dan
rangka kuda-kuda.
Penutup atap akan didukung oleh struktur rangka atap, yang terdiri dari kudakuda, gording, usuk dan reng. Beban-beban atap akan diteruskan ke dalam fondasi
melalui kolom dan atau balok. Konstruksi atap yang baik memungkinkan
terjadinya sirkulasi udara dengan baik.
Secara umum dikenal 4 jenis struktur atap yaitu struktur dinding (sopi-sopi)
rangka kayu, kuda-kuda dan rangka kayu, struktur baja konvensional, struktur
baja ringan. Diluar itu ada pula struktur dak beton yang biasa digunakan untuk
atap datar.
IV.1. Jenis Atap Berdasarkan Bentuk Atap
IV.1.1. Atap Pelana

Gambar 4.1. Atap Pelana

21

IV.1.2. Atap Limasan

Gambar 4.2. Atap Limasan

IV.1.3. Atap Gerigi

Gambar 4.3. Atap Gerigi
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IV.1.4. Atap Tenda Patah (Joglo) dengan Soko Guru

Gambar 4.4. Atap Joglo dengan Soko Guru

IV.1.5. Atap Tenda Patah (Joglo) tanpa Soko Guru

Gambar 4.5. Atap Joglo tanpa Soko Guru
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IV.2. Struktur Atap Carport
Desain carport terdiri atas bagian lantai, dinding, dan struktur penahan atap, serta
rangka penutup atap.

Gambar 4.6. Atap Carport

Struktur penahan rangka atap carport dapat dikategorikan menjadi tiga tipe:
1.

Struktur yang berdiri sendiri
Struktur berdiri sendiri dapat ditopang pada keempat titik utama, atau bisa
juga hanya dengan dua titik utama dengan menggunakan sistem kantilever.
Kolom-kolom penopang dapat dipilih dari kolom beton, kayu, besi, baja, atau
kombinasi di antara material tersebut. Tampilan luar kolom dapat dipilih
sesuai dengan konsep desain carport.

2.

Struktur menempel sebagian
Carport yang berada sangat dekat dengan bangunan utama akan memiliki
keuntungan. Rangka atap dapat dibuat menempel dengan rumah. Cara ini
membuat biaya konstruksi carport lebih hemat. Hanya dengan dua titik
penopang, carport sudah cukup kokoh. Agar tampilan menarik, konstruksi
carport sebaiknya menggunakan sistem dan material yang sejalan dengan
konstruksi rumah serta fasad utama.

3.

Struktur gantung
Struktur gantung merupakan struktur kantilever dengan sling besi ataupun
sling baja. Sistem ini memungkinkan penutup atap menggantung bebas tanpa
membutuhkan kolom tambahan. Diperlukan material yang ringan untuk
rangka atap dan penutupnya. Struktur semacam ini biasanya menggunakan
jenis atap datar.
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IV.3. Bentuk Atap Berdasarkan Kemiringan
IV.3.1. Atap Datar (Kemiringan 0°- 4°)
Atap datar memiliki karakteristik sebagai berikut :
 Sederhana dari segi pembuatan dan penampakkannya;
 Biaya per m2 lebih murah (pemakaian bahan lebih hemat);
 Ruangan cenderung panas karena umumnya atap datar menggunakan bahan
metal (mempunyai penyaluran panas yang rendah sehingga panas matahari
langsung dialirkan kedalam ruang).
 Ada 2 (dua) jenis penutup, yaitu atap beton dan atap metal. Atap beton lebih
mahal tetapi penyaluran panasnya lebih tinggi.
IV.3.2. Atap Miring (Tinggi Atap Sama Dengan/Lebih Dari Setengah Lebar
Bangunan)
Atap miring berfungsi utama sebagai penerus air hujan, oleh karena itu
kemiringan atap ini tergantung jenis penutup atap yang dipakai. Seng dan penutup
atap lembaran lainnya dapat digunakan dengan kemiringan yang rendah karena
tidak khawatir terjadinya air meluap balik. Sedangkan penutup atap jenis kecil
seperti genteng dan sirap mempunyai kemiringan yang tinggi untuk mengalirkan
air hujan.
Bentuk atap miring ini terdiri dari beberapa macam. Sistem bentuk struktur
bangunan antara lain pelana, limas ataupun tajuk. Bentuk-bentuk ini dapat
dikombinasikan sehinga membentuk bentukan yang unik. Pemilihan bentuk juga
harus dikaitkan dengan system lain termasuk penghawaan dan pencayaan
bangunan.
Atap miring memiliki karakteristik sebagai berikut :
 Konstruksi atap lebih rumit;
 Membutuhkan jumlah material yang lebih banyak;
 Ruang di bawah lebih dingin karena adanya rongga di dalamnya;
 Pilihan bahan ada 2 yaitu tanah liat (genteng) dan bahan pengganti seperti
beton,bitumen,kayu keras (sirap),dan lembaran baja tipis yang dibentuk
seperti genteng;
 Pilihan model atap: pelana, perisai, kerucut, kombinasi beberapa tipe.
IV.4. Atap Diamond
PT. Bangun Kubah Sarana adalah perusahaan yang mengembangkan sistem
penutup atap diamond yang mempunyai keunggulan antara lain :
 Ringan konstruksinya;
 Tekstur atap seperti sisik yang menarik;
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Memungkinkan diberikan pola patern warna yang indah sesuai keinginan;
Daya reduksi terhadap panas besar;
Fleksibel digunakan pada bentuk atap apa saja misalnya datar, hiperbolik,
kubah dan sebagainya;
Awet, baik dari materialnya atau warnanya;
Perawatannya mudah karena kotoran akan hilang bersama air hujan;
Tersedia berbagai macam warna.

Bahan utama yang digunakan antara lain adalah plat baja, zincalume composite,
aluminium composite, galvanum composite, tembaga dan sebagainya. Finishing
atap Diamond menggunakan enamel, atau powder coating, yang tahan lama
terhadap pengaruh cuaca. Sedangkan insulation yaitu untuk mereduksi panas dan
suara lebih besar, digunakan insulation yang ditempatkan di bawah plat penutup
atap dengan bahan polyethylene, rubber sheet, atau polyurethane. Selain itu,
digunakan pula Extra Waterproofing untuk menambah ketahanan terhadap bocor
sistem atap ini dilengkapi pula dengan membran kedap air yang dipasang pada
plywood tersebut disamping berfungsi untuk mereduksi panas dan suara, juga
bagian bawahnya dapat dicat sebagai plafond.
Macam-macam Bentuk Atap Diamond terdiri dari : Enamel Steel Panel,
Zincalume Panel, Fiber Reinforced Plastic (FRP) dan Bitumen Shingle.
IV.4.1. Enamel Steel Panel
Merupakan panel atap dari baja Low Carbon Steel dengan pewarnaan yang tidak
pudar, tahan gores, api, dan zat kimia (karena dibakar hingga suhu 800 derajat
celcius). Dalam proses enameling ini, PT. Bangun Kubah Sarana bekerjasama
dengan PT. Maspion untuk menghasilkan panel atap yang berkualitas tinggi.
Bangunan yang menggunakan atap Enamel Steel Panel (ESP) terlihat pada contoh
berikut.

Gambar 4.7. Atap Masjid Raudhatul Jannah, Kal-Sel dan Masjid Raya Makassar
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IV.4.2. Zincalume Panel
Zincalume Panel adalah panel atap dengan bahan dasar komposit seng, baja, dan
aluminium yang tahan karat. Finishing panel ini menggunakan cat yang dalam
prosesnya dibakar/dioven hingga 250 derajat celcius. Untuk mereduksi panas dan
suara dibawah panel ditambahkan lapisan polyethylene.
Bangunan yang menggunakan atap Zincalume Panel terlihat pada gambar berikut.

Gambar 4.8. Atap Masjid Miftahul Abidin, Sidoarjo

IV.4.3. Fiber Reinforced Plastic (FRP)
Fiber Reinforced Plastic (FRP) yaitu penutup atap berbahan resin dan serat kaca
yang memungkinkan dibentuk dan diberi motif serta warna sesuai dengan
keinginan. Di sisi luarnya dilapisi bahan khusus yang tahan ultra violet sehingga
warna dan materialnya tetap awet.
Bangunan yang menggunakan atap Fiber Reinforced Plastic (FRP) terlihat pada
gambar berikut.

Gambar 4.9. Atap Masjid Miftahul Abidin, Sidoarjo
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IV.4.4. Bitumen Shingle
Berbahan dasar bitumen dan fiberglass, diatasnya dilapisi bahan yang menarik
dipandang misalnya granular (taburan keramik) dan tembaga. Pemasangan dan
penampilannya seperti atap sirap (shingle roof). Bitumen shingle dengan lapisan
tembaga, warna penutup atap yang dihasilkan adalah coklat tua yang lambat laun
berubah menjadi hijau. Untuk atap type ini, digunakan Tegola-Itali atau Top
Shingle-New Zealand.
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BAB V
KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN

V.1. Perkembangan Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan
Perkembangan Teknologi membawa perubahan yang baik dan benar terhadap
kemajuan di bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Perkembangan ini
sangat membantu alam dan ekosistimnya yang terus menerus diperas habis oleh
manusia untuk kepentingan individualis. Berbagai contoh dapat kita temui seperti
penggunaan kayu sebagai bahan dasar konstruksi rumah, furniture dan mebel serta
accessories yang berkaitan dengan bahan dasar tersebut ternyata membutuhkan
kayu-kayu yang bagus dan baik.
Kayu yang bagus tersebut ternyata juga berasal dari pohon-pohonan yang juga
berfungsi sebagai paru-paru dunia karena dapat mendaur ulang polusi-polusi yang
dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Maka kita dapat sedikit bersyukur bahwa
beberapa teknologi baru dapat membantu mengurangi penggundulan Hutan yang
merupakan paru-paru dunia ini. Hal ini terlihat pada perkembangan penggunaan
bahan konstruksi atap yang saat ini lebih banyak menggunakan rangka atap
dengan bahan dasar baja ringan dan bukan lagi menggunakan bahan dasar kayu.
Perkembangan pada bidang ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ahli
konstruksi, tetapi pada waktu sebelumnya masyarakat belum mengenal atau
belum memperdalam pengetahuan akan konstruksi baja ringan yang ternyata
mempunyai sifat lebih efisien daripada menggunakan bahan dasar rangka kayu
sebagai penopang konstruksi atap rumah mereka.
Konstruksi Rangka atap baja ringan yang terbuat dari baja ringan (truss) menjadi
solusi bagi rangka atap rumah biasa yang masih menggunakan kayu sebagai bahan
dasar, karena adanya pengaruh dari cuaca dan rayap. Rangka atap baja ringan
menjadi solusi untuk itu.
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Gambar 5.1. Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan

Gambar diatas memperlihatkan konstruksi rangka atap dengan menggunakan baja
ringan yang disusun sedemikian kokoh untuk dapat menopang beban di atasnya.
Saat ini sudah banyak rangka atap untuk rumah-rumah, gudang, perkantoran, ruko
dan bangunan lain yang mulai menggunakan rangka atap baja ringan.
Rangka atap baja ringan ini telah banyak digunakan karena lebih efisien, sehingga
biaya perawatan lebih murah, serta memiliki keunggulan lain dengan
menggunakan baja ringan untuk atap rumah anda yaitu tahan lama dengan bahan
baja ringan tersebut.
Rangka atap baja ringan dipasang dengan sistem konstruksi baja ringan yang
stabil dan kokoh dengan keunggulan baja ringan yang tahan terhadap segala
cuaca, tidak berkarat, anti rayap, kuat untuk puluhan tahun, atap rumah akan
semakin kokoh dengan menggunakan rangka atap baja ringan dan memiliki
kelebihan-kelebihan lainnya.
Dengan konstruksi baja ringan yang kuat dan benar akan mampu menopang beban
yang berada di atas pada atap rumah. Dalam pemasangan konstruksi baja ringan
untuk atap rumah akan dikerjakan oleh orang-orang yang telah berpengalaman di
bidang pemasangan rangka atap baja ringan yang dilengkapi dengan perhitunganperhitungan yang matang untuk setiap sisi pemasangan. “Gading Truss”
merupakan produk rangka atap baja ringan yang terbuat dari bahan baja mutu
tinggi yang dilapisi dengan Zinc-Aluminium atau Zinc Coated (Galvanized),
sehingga selain kuat juga tahan terhadap segala cuaca, tahan karat dan anti rayap.
Produk rangka atap baja ringan tersebut dapat dirancang sesuai dengan
bentuk/model atap rumah yang diinginkan, seperti: Atap Pelana, Atap Prisma,
Atap Joglo, Atap rumah adat Minang, dll. Cocok dipadukan dengan penutup
atap/genteng yang terbuat dari bahan metal (ringan), keramik, dan bahkan beton
yang relatif berat. Dapat digunakan pada bangunan perumahan, rumah sakit,
sekolah, masjid, pabrik serta bangunan lainnya.
Rangka baja ini terdiri dari lempengan-lempengan panjang (profil) yang bervariasi
bentuk dan ukurannya sesuai fungsi masing-masing dalam struktur rangka atap.
Untuk kuda-kuda atau rangka utama dan gording, profil baja ringan ini biasanya
berbentuk “I” atau “U” terbalik dan memiliki ukuran yang lebih besar. Sedangkan
reng ialah pengikat kuda-kuda dan gording yang posisinya melintang di atas kudakuda dan gording, serta mengikat kuda-kuda dan gording tersebut hingga
membentuk suatu kerangka yang kokoh. Lempengan reng adalah profil yang
paling kecil bentuk dan ukurannya. Fungsinya sebagai penahan genteng atau jenis
atap lainnya dan sebagai pengatur jarak setiap baris genteng agar lebih rapi dan
lebih “mencengkeram”.
Kelebihan dari material atap ini ialah bobot beratnya yang demikian kecil
dibandingkan dengan material rangka atap lainnya. Dengan daya tahan terhadap
tekanan dan tarikan yang lebih unggul daripada material rangka kayu serta bobot
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materialnya sendiri yang demikian ringan, rangka atap baja ringan mungkin
menjadi pilihan utama para developer dan pemilik rumah di kemudian hari.
Terbukti beberapa developer di luar Pulau Jawa memakai baja ringan ini sebagai
perangkat atap, semisal Perumahan Puri Mutiara dan Bukit Baruga di Makassar.
Juga beberapa rumah mewah tertentu.Dengan sistem pabrikasi (perakitan) yang
begitu efisien dan praktis, rangka atap baja ringan dapat memenuhi tuntutan akan
efisiensi waktu dalam penyelesaian suatu gedung. Pabrikasi dalam konteks ini
ialah suatu sistem perakitan bukan di lokasi/titik terpasang perangkat terkait
sehingga memungkinkan akurasi yang sangat tepat akan berbagai ukuran yang ada
pada gambar kerja.
Rangka atap baja ringan (dalam kasus ini) diset sesuai spesifikasi yang tertuang
dalam gambar detail mengikuti bentuk dan ukuran yang terinci. Dalam bentuk
yang hampir atau telah utuh setelah diikat dan disatukan oleh jepitan sekrup atau
sejenisnya, material rangka atap dinaikkan pada posisinya di atas pasangan
dinding bata atau balok beton. Setelah berada pada dudukan yang tepat, lalu
dilakukan “pengikatan” mengikuti prosedur teknis selanjutnya.
Dengan sistem pabrikasi ini, rangka atap baja ringan dapat dikerjakan terlebih
dahulu atau bersamaan dengan dimulainya pekerjaan awal pembangunan suatu
gedung, misalnya, saat dilakukan galian fondasi atau pelaksanaan tiang pancang.
Dan, ketika pemasangan dinding bata telah mencapai level tertentu yang
diinginkan, rangka atap baja ringan siap ditempatkan pada posisinya.
Namun, sistem pabrikasi yang efisien dan praktis tidak berarti lepas dari berbagai
kendala atau kekurangan. Meskipun perakitan telah mencapai kesempurnaan dan
presisi yang tinggi, problem lain telah menanti.Masalah yang paling umum ialah
tidak adanya presisi pada garis level pasangan dinding bata atau balok beton yang
menjadi tempat dudukan kuda-kuda rangka atap baja ringan tersebut. Dengan
demikian, diperlukan revisi berupa penambalan, pengganjalan, ataupun
pembobolan dan pemangkasan di bagian-bagian yang tidak level.
Pada kasus lain, sering dijumpai pemuntiran pada bagian rangka atau profil baja
tertentu akibat kecerobohan pemasangan dan yang sangat fatal adalah kelalaian
dalam peletakan posisi profil baja yang berfungsi sebagai reng. Hal itu
mengakibatkan kurang rapinya pemasangan genteng pada tahap selanjutnya.
Selain itu, masalah biaya menjadi kekurangan yang lain. Mahalnya harga
pemasangan rangka atap baja ringan ini yang berlipat kali dibandingkan dengan
rangka atap dari material kayu membuat golongan menengah-bawah belum dapat
menikmati kenyamanan temuan arsitektur yang inovatif ini. Namun, di sisi lain,
patut juga dihitung nilai keuntungan dari penggunaan material baja ringan ini
ketimbang material kayu yang sering diganggu rayap sehingga memerlukan
perawatan dan bahkan penggantian menyeluruh pada jangka waktu tertentu.
Maka dari itu, pengerjaan rangka atap baja ringan ini dituntut konsentrasi dan
kecermatan tinggi. Pelaksanaan dengan intensitas yang begitu tinggi (misalnya
pada perumahan dengan jumlah unit yang sangat banyak) dan apalagi dituntut
deadline waktu senantiasa menimbulkan berbagai kesalahan di lapangan.
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Keterburu-buruan merupakan awal dari keserampangan pelaksanaan pekerjaan.
Padahal, untuk pekerjaan rangka atap yang sifatnya struktural, diperlukan
ketelitian dan kehati-hatian. Selain itu, pengawasan yang ekstra ketat pada saat
pemasangan rangka atap tersebut. Maka, hendaknya dihindarkan penyerahan
kepercayaan sepenuhnya kepada tukang atau mandor bangunan saja. Kenyataan di
lapangan menunjukkan demikian banyak kecerobohan dan ketidaktelitian
pengerjaan rangka atap baja ringan ini di berbagai lokasi perumahan, juga di
Jawa.
V.2. Keunggulan Konstruksi Atap Baja Ringan
Setiap bahan konstruksi yang digunakan pada rumah anda pasti mempunyai
kelebihan dan kekurangannya baik dari kekuatan, estetika bentuk atau hal lainnya.
Begitu pula dalam penggunaan rangka atap baja. Konstruksi baja ringan ini sudah
mengalami uji coba dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli bertahun-tahun
dan telah lolos uji kekuatan serta lolos pengujian hal-hal lainnya yang
berhubungan dengan keselamatan manusia. Jika kita perbandingkan dengan
struktur atap konvensional yaitu rangka atap dengan bahan dasar kayu, maka
penggunaan rangka atap baja ringan akan mempunyai perbandingan yang berbeda
dari segi cara pandang setiap penggunanya, mungkin bisa dikatakan tergantung
akan lokasi dan biaya produksi untuk mendatangkan material tersebut.

Gambar 5.2. Atap Baja Ringan

Kelemahan atap baja ringan dibandingkan dengan konstruksi atap kayu seperti
dalam hal terhadap suhu yang cenderung menyerap panas lebih banyak
dibandingkan dengan kayu dan hal itu juga bergantung terhadap lokasi rumah,
yaitu pada daerah iklim tropis atau bukan tropis. Selain itu atap baja ringan harus
dibuat oleh kontraktor spesialis yang biasa membuat konstruksi atap baja ringan,
dan tidak bisa dibuat sembarangan tukang serta harga per meter atap baja ringan
lebih mahal.
Keunggulan menggunakan Rangka Atap Baja Ringan:
1. Lebih mengutamakan struktur dengan sistem plat Buhul di setiap tumpuan
sendi (seperti jembatan) lebih kokoh dari kuda-kuda baja lainnya;
2. konstruksi atap baja stabil dan aman;
3. Menggunakan tumpuan sendi dan roll;
4. Prefabrikasi perkomponen;
5. Atap baja Tahan terhadap karat, rayap dan perubahan cuaca dan kelembaban;
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6.

Atap baja Bisa dipakai dengan genteng metal maupun keramik atau beton
yang berat;
7. Atap baja dirancang stabil terhadap tekuk, puntir serta muai/mulur;
8. Pemasangan yang profesional dan terlatih hingga cepat pengerjaannya;
9. Terdapat banyak pilihan jenis kuda-kuda;
10. Pemilihan bentang: 6 m - 8 m (bentang kecil), 8 m - 10 m (bentang
menengah), 10 m - 12 m (bentang besar);
11. Lebih dari 12 m (bentang khusus);
12. Tersedia material dengan galvalume, zincalume dan galvanized.
Penggunakan Baja Ringan dapat melindungi atap rumah dari rayap dan karat serta
tahan terhadap segala cuaca, serta ikut melestarikan lingkungan sekitar. Dengan
menggunakan Truss, atap rumah diprediksi dapat bertahan hingga puluhan tahun.
Penggunaan konstruksi baja ringan yang kuat dan benar akan mampu menopang
beban yang berada di atas pada atap rumah anda. Dalam pemasangan konstruksi
atap baja ringan untuk atap rumah, dikerjakan oleh orang-orang yang telah
berpengalaman di bidang pemasangan rangka atap baja ringan yang dilengkapi
dengan perhitungan-perhitungan yang matang untuk setiap sisi pemasangan atap
baja.
V.3. Cara Pemasangan Atap Baja Ringan
Dalam Pemasangan atap perlu diperhatikan hal-hal berikut:
1. Bahan logam untuk pekerjaan struktur.
a. Semua pipa baja yang digunakan harus mempunyai tegangan
leleh minimum 250 Mpa dan kuat tarik minimum 400 Mpa dan ulur
minimum 22%.
b. Kualitas pipa baja tersebut diatas dibuktikan dengan uji tarik
dilaboratorium bahan konstruksi yang ditunjuk.
c. Pipa baja harus baru, bebas dari karat, lubang-lubang, puntiran atau acat.
d. Semua ukuran pipa (diameter dan tebal) harus sesuai gambar rencana
e. Pelat-pelat untuk simpul menggunakan baja yang kualitasnya sama
dengan pipa baja.
f. Elektroda las GRADE-A (best heavy coated type), batang-batang
elektroda mempunyai diameter lebih besar atau sama dengan 6 mm
(1/2”) dan harus dijaga dalam keadaan kering.
g. Baut yang digunakan adalah mutu tinggi (A325), diamater sesuai gambar
rencana atau perubahannya.
2.

Macam Pekerjaan.
a. Membuat konstruksi kuda-kuda baja sesuai gambar, kecuali jika
ada instruksi khusus dari Konsultan Supervisi (Perubahan dalam Berita
Acara Aanwijzing).
b. Menyediakan
batang
angkur,
beugel,
pelat
penjepit
dan
penyambung berserta baut-baut dan ringnya harus dibuat dibengkel
menurut bentuknya, ukuran dan keterangan yang tertera
dalam
gambar serta sarana penyangga-penyangga alat untuk memasang dan
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menyambungnya.
3.

Cara Melaksanakan.
 Syarat Pelaksanaan.
Pekerjaan harus bertaraf klas satu, semua pekerjaan ini harus
diselesaikan bebas dari puntiran, tekanan dan hubungan terbuka.
Semua bagian harus mempunyai hubungan ukuran yang tepat sehingga
dalam memasang tidak akan memerlukan pengisian kecuali bila gambar
detail menunjukkan hal tersebut.
Semua detail dan hubungan harus dibuat secara teliti dan dipasang
dengan hati-hati untuk menghasilkan tampak yang rapi sekali. Semua
perlengkapan atau barang-barang/pekerjaan lain yang perlu demi
kesempurnaan pemasangan walapun tidak secara khusus diperlihatkan
dalam gambar atau persyaratan disini, harus diharus diadakan/disediakan, kecuali jika diperlihatkan atau persyaratan lain.
Penyedia Barang / Jasa Pemborongan harus mengambil ukuran-ukuran
sesungguhnya ditempat pekerjaan dan tidak hanya dari gambar-gambar
karja untuk memasang pada tempatnya, terutama pada bagian yang
terhalang oleh benda lain.

2.

Setiap bagian pekerjaan yang buruk dan tidak memenuhi ketentuan
diatas, akan ditolak dan harus diganti. Pekerjaan yang selesai harus
bebas dari puntitran, bengkokan dan sambungan-sambungan yang
berongga. Konstruksi baja yang telah dikerjakan harus segera dilindungi
terhadap pengaruh-pengaruh udara, hujan dan lain-lain dengan cara
yang memenuhi syarat.
Sebelum bagian-bagian dari konstruksi dipasang disemua bagian yang
perlu sudah diberi lobang dan sudah dibersihkan dari serbuk besi, maka
bagian-bagian itu harus diperiksa dalam keadaan dicat.

3.

Penyambungan dan Pemasangan.
 Penyambungan dan pemasangan menggunakan sistem las atau baut dan
dilakukan sengan seksama dan kokoh. Ukuran-ukuran baut beserta
ringannya harus disesuaikan dengan gambar-gambar kerja, serta jenis
Bautnya setidaknya harus sama dengan mutu baja profilnya, dan
penyambungan ini dapat berfungsi dengan baik.
 Pengelasan harus dilaksanakan dengan hati-hati, logam yang dipakai
mengelas harus bebas dari retak
danlain-lain,
cacat
yang
mengurangi kekuatan sambungan dan permukaannya harus halus.
Permukaan-permukaan yang dilas harus sama dan rata serta kelihatan
teratur, las-las yang menunjukkan cacat harus dipotong dan dilas
kembali atas biaya Penyedia Barang / Jasa Pemborongan .
 Pekerjaan las sebanyak mungkin dilakukan di bengkel, untuk pekerjaan las yang dilakukan di lapangan
harus
sama standardnya
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dengan pekerjaan las yang dilakukan dibengkel, dan tidak
diperkenankan melakukan pekerjaan las dalam keadaan basah
atau hujan. Untuk penyambungan las lumer permukaan yang akan
dilas harus bebas dari kotoran minyak, cat dan lain-lain.
 Cara pengelasan harus dilakukan menurut persyarat yang berlaku
atau disetujui oleh Konsultan Supervisi, las yang dipakai yaitu las
sudut dan las tumpul, mutu las minimal harus sama dengan mutu dari
profil yang bersangkutan. Pekerjaan pengelasan yang tampak harus
dilakukan sehingga sama dengan permukaan sekitarnya.
4.

Macam las yang dipakai.
Las lumer (las dengan busur listrik), dengan panjang dan tebal las sesuai
gambar rencana. Kekuatan dari bahan las yang dipakai, paling kecil sama
dengan kekuatan baja yang dipakai. Kelas E-60 atau grade SAW-1 sesuai
ASTM-A 233. Konsultan Supervisi berhak mengadakan test terhadap
pengelasan di Balai Penelitian bahan-bahan menurut standard yang berlaku
di Indonesia.

5.

Pemasangan ditempat Pembangunan.
Penyedia Barang / Jasa Pemborongan berkewajiban untuk menjaga agar
lapangan yang dipakai untuk menupuk barang-barang yang telah
diserahkan kepadanya tetap baik keadaannya dan jika perlu untuk
menyokong bagian-bagian konstruksi yang harus diangkut diberikayu
penutup, sandar - sandar dan sebagainya. Bila oleh Konsultan Supervisi
dianggap terlalu lama jangka waktu antara saat pengangkut bagian-bagian
yang tertumpuk maka akan diberikan peringatan.
Bagian-bagian profil harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi
puntiran-puntiran. Bila perlu digunakan ikatan-ikatan sementara, untuk
mencegah timbulnya tegangan yang melewati, tegangan yang diijinkan dan
ikatan sementara tersebut dibiarkan terpasang sampai pemasangan
seluruh konstruksi selesai. Pengelasan diatas harus dilaksanakan pada saat
konstruksi telah dalam keadaan diam.

6.

Memotong dan menyelesaikan penggiran-pinggiran bekas irisan serta
merapikan potongan-potongan dan lainnya. Bagian-bagian bekas irisan
harus benar-benar datar, lurus dan bersih.

7.

Bagian-bagian konstruksi yang berfungsi sebagai pengisi tidak perlu
membuang bekas-bekas potongan.

8.

Meluruskan, memadatkan dan melengkungkan.
Melengkung dalam keadaan dingin hanya boleh dilakukan pada bagian-bagian
non struktur. Untuk melengkungkan harus digunakan gilingan-gilingan
lengkung. Melengkungkan plat dalam keadaan dingin menurut suatu jarijari tidak boleh 3 x tebal plat, demikian juga untuk batang-batang dibidang
plat badannya. Melengkungkan batang-batang menurut jari-jari yang kecil
dilakukan dalam keadaan panas.
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Melengkungkan dalam keadaan panas harus dilakukan setelah bahannya
menjadi merah tua. Melengkungkan dan memukul dengan martil tidak boleh
dilakukan jika bahan yang dipanaskan tidak menyinarkan cahaya. Baja profil
harus dites di Lab sebelum perakitan /fabrikasi.
10. Mutu Baja dan uji.
Untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaatan dilakukan uji tarik
baja pada laboratorium.
V.4. Cara Pemilihan Atap Baja Ringan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan produk baja ringan diantaranya
adalah :
1.

Peraturan Struktur Baja Ringan dan Standarisasi yang Digunakan.
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa belum ada peraturan konstruksi
baja ringan yang bersifat mengikat di Indonesia hingga saat ini, untuk itu
dalam pemilihan produk baja ringan yang perlu dicermati, antara lain :
 Peraturan Pembebanan
 Harga dan Material
 Lapisan Anti Karat atau Coating
 Peraturan Struktur yang digunakan.
Perusahaan
baja
ringan
yang
berkualitas
biasanya
dapat
menunjukkan lampiran standarisasi peraturan tersebut di atas.
Peraturan‐peraturan tersebut biasanya mengacu pada peraturan konstruksi
baja ringan dari negara lain, yaitu negara‐negara yang telah menetapkan
standarisasi di bidang konstruksi rangka atap baja ringan.

2.

Gambar Detail Bracing ( Pengaku ).
Dalam Hal ini, jangan mudah tertipu dengan penawaran dari perusahaan
baja ringan yang hanya mencantumkan jenis atau tipe kuda‐kudanya saja.
Faktanya adalah kekuatan utama suatu struktur kuda‐kuda baja ringan terletak
pada hubungan struktur antara kuda-kuda, dalam hal ini bracing yang
memegang peranan utama.
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Gambar 5.3. Kuda-kuda Atap

3.

Sistem Pemasangan ( Connector yang Digunakan ).
Mengingat
beban
pada
tumpuan
kuda‐kuda
sangat
besar
hingga mencapai lebih dari 2 ton untuk atap genteng keramik atau
genteng beton dengan bentangan kuda‐kuda yang lebar, maka diperlukan
adanya desain khusus untuk menahan beban tekan, beban angin, ataupun
beban‐beban lainnya dalam waktu
yang
bersamaan.
Akibat dari
beban‐beban tersebut diperlukan adanya connector baik itu berupa screw, alat
penyambung, ataupun sistem struktur yang dapat menjamin kekuatan suatu
konstruksi baja ringan.
Perusahaan baja ringan yang mengutamakan keamanan dan
kualitas biasanya mempunyai sistem struktur ataupun connector khusus
yang telah didesain sedemikian rupa sehingga akan menjamin keamanan
dan kekuatan struktur dalam jangka panjang. Untuk itu mintailah penjelasan
tentang berbagai macam connector beserta masing‐masing fungsinya yang
dimiliki oleh suatu perusahaan penyedia baja ringan.

4.

Jaminan Struktur & Bahan ( Surat Garansi ).
Ada beberapa saran yang hendaknya dipertimbangkan sebelum memakai
material baja ringan produksi suatu pabrik/industri tertentu sebagai rangka
atap. Masing-masing produsen memproduksi material baja ringan ini dengan
profil yang berbeda bentuk atau cetakannya. Oleh karena itu, sangat penting
untuk memilih material baja ringan yang kuat berdasarkan perhitungan
struktur bentuk profilnya.
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Sebaiknya dihindarkan jatuhan adukan semen pada profil saat melakukan
plesteran dinding atau ketika pemasangan nok genteng. Adukan semen yang
jatuh, selain mengganggu kebersihan dan kerapian perangkat kuda-kuda,
memiliki daya lekat yang sangat kuat dan dapat, yang mengakibatkan
kerusakan pada lapisan coating material baja tersebut.
Lapisan atau coating berfungsi sebagai pelindung material baja ringan dari
proses korosi atau karat. Dengan lapisan tersebut, daya tahan material baja
ringan terhadap karat menjadi empat kali lipat daripada baja biasa. Karena itu,
sangat penting untuk tidak melakukan goresan apa pun terhadap lempengan
(profil) rangka atap baja ringan. Proses karat biasanya akan muncul pada
lubang-lubang bekas bor untuk pemasangan sekrup lantaran di bagian ini
lapisan coating telah terkelupas.
V.5. Jenis dan Tipe Atap Baja Ringan
Sebelum menentukan type Konstrusi Atap Baja Ringan ada baiknya kita pilih
dulu jenis dan type genteng yang akan kita gunakan. Dari pemilihan penutup atap
ini baru kita bisa menentukan type baja ringan yang akan kita gunakan sebagai
konstruksi atap rumah. Dikarenakan berat masing-masing penutup atap ini
berbeda, maka ukuran/dimensi, ketebalan serta konstruksi rangka kuda-kuda atap
baja ringan yang digunakan berbeda pula disesuaikan dengan berat material
penutup atap. Semakin berat material penutup atap, semakin besar/tebal pula
rangka yang dipakai. Begitu pula sebaliknya. Ketelitian memilih type sebelum
membeli sangat diperlukan. Mintalah brosur cara pemasangan dan informasi
ukuran/dimensi Reng (roof batten) dan C channel dari supplier konstruksi baja
ringan.
Apabila penutup atap yang digunakan adalah Genteng (Keramik atau beton),
maka dibutuhkan ukuran atau dimensi yang lebih besar/tebal Reng dan C channel
rangka atap tersebut. Semakin besar dimensi atau ukuran yang dipilih, semakin
besar pula beban yang dapat ditanggung. Semakin kecil ukuran/dimensi C
channel, semakin minim pula kesanggupan rangka untuk menanggung total beban
penutup atap.
Untuk jenis penutup atap ringan dapat digunakan ukuran C channel untuk
Zincalume maupun Galvanis jenis :




C71.075
Direkomendasikan untuk rangka atap dengan jenis penutup genteng metal,
seng, fiberglass, Onduline, asbes dan jenis penutup atap lainnya yang bersifat
ringan. Pemakaian C71.075 dengan bentangan lebar tetap aman karena
kekuatan rangka/kuda-kuda sebanding dengan beban total penutup atap.
C81.075
Selain direkomendasikan untuk rangka atap dengan jenis penutup seperti
tersebut di atas, C81.075 juga dapat digunakan untuk jenis penutup genteng
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keramik dengan bentang atap menengah dengan bentangan lebar (-/+ 7
meter).
Untuk jenis penutup atap berat dapat digunakan ukuran C channel untuk
Zincalume maupun Galvanis jenis :
 C81.095
Direkomendasikan untuk rangka atap dengan jenis penutup genteng keramik
dan genteng beton dengan bentang atap yang panjang (s/d > 9 meter).
V.6. Bentuk-bentuk Kuda-kuda
Berikut ditampilkan bentuk kuda-kuda berdasarkan bentang kuda-kuda dan jenis
bahannya.
V.6.1. Bentang 3-4 Meter
Digunakan pada bangunan rumah bentang sekitar 3 s.d. 4 meter, bahannya
dari kayu, atau beton bertulang.

Gambar 5.4. Kuda-kuda Bentang 3-4 Meter

V.6.2. Bentang 4-8 Meter
Untuk bentang sekitar 4 s.d. 8 meter, bahan dari kayu atau beton bertulang.

Gambar 5.5. Kuda-kuda Bentang 4-8 Meter

V.6.3. Bentang 9-16 Meter
Untuk bentang 9 s.d. 16 meter, bahan dari baja (double angle).

Gambar 5.6. Kuda-kuda Bentang 9-16 Meter
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V.6.4. Bentang 20 Meter
Bentang maksimal sekitar 20 m, Bahan dari baja (double angle) dan Kudakuda atap sebagai loteng, Bahan dari kayu

Gambar 5.7. Kuda-kuda Bentang 20 Meter

V.6.5. Kuda-Kuda Baja Profil Siku

Gambar 5.8. Kuda-kuda Baja Profil Siku-siku

V.6.6. Kuda-Kuda Gabel Profil WF
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Gambar 5.9. Kuda-kuda Gabel Profil WF

BAB VI
PERMASALAHAN PADA ATAP DAN SOLUSI PERBAIKANNYA

VI.1. Atap Genteng Bocor
Atap Genteng bocor ini, disebabkan oleh bergesernya atap genteng karena angin
besar, Pada saat pelaksanaan pemasangan atap genteng tidak dilakukan dengan
baik, genteng tidak dipasang dengan rapat dan terikat kuat satu dengan yang
lainnya dan juga sambungan antara atap dengan jurainya pun tidak benar sehingga
genteng terlalu mudah untuk bergeser akibat adanya angin besar. Selain itu
pergeseran genteng penutup atap ini pun disebabkan kesalahan pada saat
pelaksanaan pekerjaan. Banyak pekerja yang sering sekali menginjak genteng
yang telah dipasang untuk melakukan pekerjaan lain. Hal ini menyebabkan
genteng yang telah dipasang rapi tampa celah menjadi bergeser.
Pada waktu hujan turun pada pertemuan genteng dengan genteng atau genteng
dengan bagian atap lainnya mempunyai celah dan air hujan bisa masuk pada
celah-celah tersebut sehingga menimbulkan kebocoran pada atap yang apabila
kebocorannya telah fatal maka akibat air hujan tersebut struktur rangka atap yang
umumnya terbuat dari kayu dapat lapuk dan menyebabkan kerusakan struktur
atap. Selain itu pula akibat adanya air hujan yang masuk pada celah-celah ini akan
menimbulkan plafon lapuk dan hancur.
Solusi : Pada saat pelaksanaan pekerjaan atap, pastikan genteng terpasang dengan
baik, tidak ada celah antara genteng dengan genteng sekitarnya, atau genteng
dengan bagian atap lainnya. Pastikan genteng terpasang lurus teratur sesuai
dengan persyaratan pemasangan penutup atap. Selain itu diusahakan agar saat
pelaksanaan pekerjaan atap ini, para pekerja tidak menginjak genteng yang sudah
terpasang untuk akses jalan agar lebih mudah. Hal ini dapat menyebabkan genteng
bergeser ataupun genteng pecah. Karena memang tidak seharusnya genteng
dibebani dengan beban berlebihan seperti beban pekerja.
Permasalahan teknis semacam ini seharusnya tidak terjadi dan diperlukan
pengawasan ekstra pada saat pelaksanaan agar pemasangan genteng atap
dilaksanakan dengan baik dan ketika air hujan turun tidak ada lagi celah pada
penutup atap ini sehingga air hujan tidak dapat masuk dan merusak struktur yang
ada dibawahnya. Pastikan semua genteng yang telah terpasang tidak ada yang
mengalami retak atau pecah. Apabila kita menemukan genteng yang semacam itu,
maka segeralah lakukan penggantian dengan genteng yang baru.
VI.2. Kerusakan pada Nok
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Pada pekerjaan bangunan rumah atau gedung biasa, untuk meminimalisir dana
yang dibutuhkan biasanya dinding nok atas hanya dibuat dari plesteran saja tidak
diberikan pelapis lainnya. Sehingga pada saat terkena sengatan matahari atau pun
terkena dinginnya air hujan, dinding nok ini mengalami kembang susut dan
menimbulkan retak-retak. Retak pada dinding nok ini juga dapat menimbulkan
kebocoran dan merusak struktur.
Solusi : Disarankan pada saat pembuatan dinding nok ini, dipasangkan bahan
tambahan lainnya seperti pelapis anti bocor atau waterproofing untuk melindungi
permukaan nok agar plesteran tersebut tidak mengalami kembang susut akibat
udara luar sehingga tidak akan merusak strukturnya.
Apabila terdapat dinding nok yang retak, segera lah perbaiki yaitu dengan
mengoleskan bonding agent pada permukaan yang retak kemudian tambal celah
atau retakan tersebut dengan adukan semen atau acian kemudian lapisi karpusan
dengan menggunakan pelapis tambahan atau waterproofing agar dinding nok ini
lebih terlindungi.
Untuk retak-retak ringan, Perbaikannya dapat dilakukan dengan cara
membersihkan permukaan bagian yang mengalami retak, lapisi dengan cairan
perekat, tempelkan serabut-serabut tipis dan ulangi pelapisan perekat kembali 2-3
kali pelapisan kemudian lakukan pemelesteran pada nok yang retak tersebut.
Dengan demikian kerusakan ini pun bisa di minimalisir. Lakukan pengecekan
secara berkala supaya kita dapat mengontrol kerusakan pada dinding nok ini.
VI.3. Kerusakan pada Sopi-sopi
Kerusakan pada sopi-sopi ini hamper sama dengan kerusakan dinding nok atap
yaitu diakibatkan oleh adanya muai susut pada sopi-sopi ini akibat adanya
sengatan matahari dan suhu dingin akibat air hujan sehingga sopi-sopi ini
mengalami retak-retak atau pecah-pecah sehingga menimbulkan kerusakan pada
sopi-sopi tersebut dan dapat berpengaruh pada struktur dibawahnya.
Solusi : Apabila ditemukan sopi-sopi yang mengalami retak atau pecah-pecah
maka langkah untuk memperbaikinya, pertama kita lakukan pengupasan pada
bagian yang rusak kemudian bersihkan permukaannya. Setelah itu, lakukan
penambalan pada bagian yang retak dengan adukan mortar. Setelah kerting, lapisi
dengan lapisan pelindung atau cat yang bersifat mampu melindungii permukaan
terhadap muai susut akibat cuaca luar. Kemudian jika dimungkinkan daerah sopisopi dilindungi oleh tirisan yang agak lebar. Lakukan pengontrolan berkala agar
apabila ada keretakan dapat segera diperbaiki sebelum menimbulkan kerusakan
lebih besar lagi.
VI.4. Talang Terlalu Kecil
Pada bangunan sederhana, banyak ditemukan ukuran talang yang terlalu kecil.
Sehingga apabila terjadi hujan yang lebat, talang ini tidak dapat menampung
volume air hujan yang besar dan talang bisa roboh dan tidak ada lagi penampung
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dan penyalur air hujan pada bangunan tersebut, sehingga bangunan menjadi
kurang baik.
Pada saat hujan lebat turun air hujan ini akan langsung mengenai struktur bagian
bawah atap dan dapat merusaknya. Selain ukuran Talang yang sempit, Biasanya
Talang kurang berfungsi akibat adanya penyumbatan pada saluran talang,
sehingga saluran air keluar akan tersumbat dan sirkulasinya tidak lancer. Selain
itu pula biasanya lubang pembuangan air pada talang terlalu sedikit sehingga
siktus airnya kurang lancer dan apabila talang sudah tidak dapat menampung air
hujan, air akn meluap keluar dari talang.
Solusi : Diusahakan pada saat mendesai talang, talang ini telah diperhitungkan
dengan memperkirakan volume air yang akan diterima, sehingga ukuran talang
dapat menerima volume air hujan secara maksimal. Desain talang juga harus
menghitung jumlah saluran pembuangan air agar air tidak terlalu banya
tertampung dan dapat segera disalurkan kebawah. Selain itu, periksalah secara
rutin kondisi talang. Periksalah apakah pada lubang pengeluaran terdapat sampahsampah yang menyumbat. Kalau ada segeralah bersihkan agar saluran talang tidak
tersumbat.
Untuk Solusi perbaikan, dapat dilakukan dengan mengubah arah aliran air hujan
sehingga volme air yang ditampung oleh talang tidak terlalu besar. Ubah dimensi
talang dengan ukuran yang lebih besar.
VI.5. Kerusakan Atap Gedung Lawang Sewu
Atap bangunan gedung Lawang Sewu menggunakan bahan genting dengan
kualitas sangat baik. Bagian atap yang mengalami kerusakan hampir seluruhnya
adalah talang air yang terbuat dari seng. Sedangkan talang yang terbuat dari besi
kerusakan berupa adanya lubang-lubang kecil akibat korosi dan karat. Pipa
pembuangan air dari talang menuju ke bawah yang terbuat dari besi kondisinya
masih cukup baik.

Gambar 6.1 Gedung Lawang Sewu

Konstruksi penyangga atap terbuat dari besi terutama bagian kuda-kudanya.
Perkuatan dengan menggunakan balok-balok kayu jati ukuran 15 x 20 cm dengan
panjang bervariasi. Balok-balok perkuatan kuda-kuda 95 % hilang. Konstruksi
43

atap gedung A tidak menggunakan usuk. Reng yang berukuran 3 x 4 cm melekat
pada papan plafon yang langsung ditutup dengan genting.
Bubungan atap menggunakan genting krepus. Kondisi bilah krepus masih baik
hanya acian dan spesi genting krepus 100 % pecah dan retak. Sedangkan pada
bagian atap menara bangunan ditutup dengan bahan besi yang dibentuk
menyerupain kubah dimana kondisinya sudah pecah dan aus.
Dari kondisi tersebut dapat kita lihat kerusakan pada atap gedung lawang sewu ini
diakibatkan oleh beberapa kesalahan seperti tidak dipasangkannya usuk atau kaso
kaso dibawah reng. Pemasangan usuk pada konstruksi atap sebenarnya sangat
penting yaitu sebagai tempat dudukan reng itu sendiri. Dengan adanya kaso-kaso
reng ini akan terikat kuat dan letaknya akan tetap lurus sehingga posisi penutup
atap pun akan baik, tidak akan bergeser-geser sehngga dapat menimbulakan
kebocoran. Selain itu fungsi usuk ialah sebagai penyalur beban reng dan penutup
adap ke gording. Sehingga apabila usuk tidak terdapat dalan konstruksi atap in,
maka beban luar, beban penutup atap serta beban reng itu sendiri hanya akan
ditahan oleh reng. Dengan ukuran reng yang hanya 3 x 4 cm dapat diperhitungkan
reng tersebut tidak akan kuat menerima beban dan akan rusak atau patah.
Selain itu,Struktur atap disini mempunyai balok-balokan rangka yang cukup kuat
dengan material kayu yang bagus dan dimensi yang besar sehingga akan mampu
menahan beban besar, tetapi sambungan balok-dengan balok ini, atau sambungan
rangkanya tidak cukup kuat sehingga bisa dikatakan struktur rangkannya tidak
baik.
Talang pada bangunan lawang sewu ini masih banyak yang menggunakan bahan
dari seng. Sedangkan seng itu merupakan material yang kurang mampu menahan
volume air yang berlebihan. Sehingga apabila talang ini sudah tidak mampu
menahan volume air ini, maka talang dari seng ini akan ambruk. Selain itu,
banyak sekali bagian dari konstruksi atap paada bangunan ini terbuat dari besi
yang tidak dilindungi. Sehingga material yang menggunakan besi ini mengalami
karat akibat adanya korosi antara material besi dengan air atau udara luar.
Bubungan atap bangunan ini masih menggunakan bubungan dari bahan genteng.
Sebenernya hal ini tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah ialah pada
perekatan bubungan itu sendiri yang menggunakan plesteran atau acian yang
kurang baik serta tidak dilapisi lagi dengan pelapis pelinsung seperti
waterproofing. Akibatnya akibat pengaruh cuaca luar, plesteran ini akan
mengalami muai susut sehingga plesteran pengikat bubungan ini akan mengalami
retak-retak dan menimbulkan kebocoran pada struktur atap.
Solusi : Untuk permasalahan konstruksi atap gedung Lawang Sewu ini sebaiknya
dilakukan perbaikan atau penggantian konstruksi atapnya. Perbaikan ini bisa
dilakukan dengan alternatif sebagai berikut :
 Pasangkan Usuk sebelum pemasangan Reng agar beban reng, beban penutup
atap ataupun beban luar dapat diterima oleh usuk dan dapat disalurkan dengan
baik pada gording dan seterusnya. Dan juga agar posisi reng tetap terikat kuat
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dan tidak bergeser sehingga penutup atap pun terpasang dengan baik dan
tidak bergeser.
Sambungan pada rangka atap harus diperkuat lagi agar kekuatan rangkanya
dapat bekerja maksimal.
Talang harus diperbaiki. Salah satunya bisa dengan mengganti material talang
dengan bahan yang lebih kuat menerima beban volume air yang berlebihan,
seperti membuat saluran talan dari bahan beton atau pasangan batubata, atau
dengan talang dari PVC yang merupakan buatan Pabrik. Yang sudah barang
tentu kualitasnya sudah diuji di laboratorium.
Disarankan pada saat pemasangan bubungan ini, plesteran yang digunakan
berkualiatas baik kemudian dipasangkan bahan tambahan lainnya seperti
pelapis anti bocor atau waterproofing untuk melindungi permukaan nok agar
plesteran tersebut tidak mengalami kembang susut akibat udara luar sehingga
tidak akan merusak strukturnya.
Apabila terdapat plesteran pada bubungan yang retak, segera lah perbaiki
yaitu dengan mengoleskan bonding agent pada permukaan yang retak
kemudian tambal celah atau retakan tersebut dengan adukan semen atau acian
kemudian lapisi karpusan dengan menggunakan pelapis tambahan atau
waterproofing agar dinding nok ini lebih terlindungi.
Untuk retak-retak ringan, Perbaikannya dapat dilakukan dengan cara
membersihkan permukaan bagian yang mengalami retak, lapisi dengan cairan
perekat, tempelkan serabut-serabut tipis dan ulangi pelapisan perekat kembali
2-3 kali pelapisan kemudian lakukan pemelesteran pada nok atau bubungan
yang retak tersebut.



Untuk bagian atap yang masih menggunakan besi sebagai materialnya.
Lakukan perawatan pada material tersebut, yaitu bisa dengan melapisi
permukaannya dengan anti karat. Dan untuk membersihkan karatnya kita
dapat menggunakan cairan kimia. Kemudian secara periodic kita harus terus
merawat material dari baja tersebut agar tidak lagi mengalami kerusakan
akibat karat.

VI.6. Kerusakan Atap akibat Rayap
Penyebab kayu rangka atap keropos itu macam-macam; bisa akibat rembesan air
yang menetes dari sela-sela genteng dan talang, atau ulah rayap. Seperti yang
telah kita ketahui bahwa material kayu yang digunakan untuk struktur atap sangat
rentan pada udara luar. Material kayu ini mudah sekali lembab dan lapuk. Kayu
yang lembab menjadi tempat yang enak untuk rayap. Sehingga rayap-rayap ini
memakan terus kayu sebagai rangka atap ini, dan lama kelamaan konstruksi atap
kayu akan rusak akibat dimakan oleh rayap.
Solusi : Kita perlu mengganti keseluruhan rangka atap itu jika kerusakannya
sudah terlalu parah, misalnya kuda-kuda atau sebagian besar kaso keropos.
Namun jika kerusakan hanya pada sebagian kecil kaso dan reng, maka ini bisa
45

diperbaiki secara sederhana dan mudah. Miniatur rumah bisa menjadi solusi
meringankan kerjaan.
Proses perbaikan sederhana dapat dilakukan jika tingkat kerusakan atap tergolong
ringan. Yang termasuk kerusakan ringan ini, antara lain, keropos pada salah satu
(atau beberapa dalam jumlah kecil) batang kayu usuk atau reng. Langkah-langkah
pengerjaannya sebagai berikut:
1. Amati kerusakan pada kayu usuk, dan tentukan letak kayu yang rusak atau
keropos itu.
2. Bongkar genteng di atas bagian usuk yang rusak. Lakukan secara hati-hati
agar genteng tidak pecah. Jika kayu yang keropos itu memanjang hingga ke
karpus/nok, bongkarlah genteng ke atas hingga mendekati karpus/nok.
3. Ukur panjang kayu yang rusak, dan siapkan penggantinya dengan ukuran
yang sama.
4. Bongkar kayu yang rusak itu. Lepaskan paku pengikat, baik paku pengikat
usuk dengan balok rangka maupun pengikat kayu ke reng. Jika perlu,
gunakan gergaji untuk memotong-motong kayu itu menjadi beberapa bagian
agar proses pembongkaran lebih mudah.
5. Pasang kayu pengganti. Lakukan pemasangan dari dalam. Masukkan kayu ke
dalam loteng, dan selipkan kayu pengganti ke lokasi kayu lama.
6. Ikat kayu baru ke balok utama dan reng. Gunakan paku sebagai pengikatnya.
Setelah itu, pasang kembali genteng ke posisi semula.
Untuk mengantisipasi kerusakan kayu akibat rayap, sekarang ini sudah banyak
bahan anti rayap yang dijual dipasaran, maka perawatannya bisa dengan
mengolesi cairan anti rayap pada rangka atap kayu ini secara periodik.
VI.7. Kerusakan Atap Kubah
Kerusakan yang terjadi pada atap mencakup kerusakan pada elemen struktur atap
(rangka kuda-kuda, plafond, gording, kaso dan seng). Penyebab kerusakan
struktur atap terutama akibat rendahnya kekakuan struktur. Hal ini terjadi karena
pemasangan elemen pengaku atap yang tidak tersedia secara mencukupi.
Sedangkan kerusakan yang terjadi pada kubah masjid/musholla rata-rata adalah
kubah yang di buat dari konstruksi beton, yang mempunyai berat sendiri yang
sangat besar pula, sehingga pada saat terjadi gempa konstruksi dibawahnya tidak
mampu menahannya. Hal ini terjadi karena tidak memperhitungkan adanya
kekuatan konstruksi kaki-kaki kubah, kolom dan fondasinya.
Solusi : Atap kubah secara umum dibuat dari konstruksi beton. Konstruksi atap
untuk kubah, agar kualiatasnya baik maka struktur betonnya harus baik. Mutu
beton harus baik selain itu untuk menahan gaya tarik, maka pasangkanlah
tulangan pada beton sehingga strukturnya lebih aman. Katena kubah dibuat
dengan struktur tampa rangka maka sebaiknya kualitas atap kubah ini telah teruji
dilaboratorium. Untuk itu dalam penggunaan atap kubah disarankan menggunakan
atap kubah buatan pabrik yang sudah teruji kualitasnya di laboratorium.
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VI.8. Kerusakan Rangka Atap Kayu
Rangka atap bangunan lama pada umumnya dibangun dengan struktur alap
sederhana herupa balok yang menyangga kolom tunggal (ander). Kestabilan
struktur didapat dari kaso yang dipasang antara balok dinding dan nok.
Kelemahan struktur ini terletak pada posisi perlemahan balok akibat pelubangan
serta posisi penempatan balok yang kurang ekonomis.
Kerusakan terjadi akibat kayu yang telah lapuk dan beban yang berlebihan,
Pelapukan juga merupakan sumber kerusakan pada struktur atap yang telah
dibangun dengan sistem kuda-kuda kayu. penyebab lainnya adalah dimensi kayu
yang kurang memenuhi syarat atau pemakaian kayu yang relatif masih muda.
Kelemahan struktur atap keseluruhan diperparah dengan pemakaian sistem
pengaku lateral yang kurang memenuhi syarat. Sistem sambungan juga menjadi
penyebab kerusakan. Sambungan dengan paku tidak dapat menghasilkan
kekakuan dan kekuatan yang memadai, apalagi jika pakunya mengalami korosi
karena pengaruh umur.
Kerusakan pada kuda-kuda beton terjadi akibat kualitas teknis struktur beton
bertulang yang sangat rendah. Posisi pengerjaan beton yang sulit mengakibatkan
kualitas beton yang dihasilkan rendah. Pengetahuan teknis yang rendah
mengakibatkan pengerjaan sambungan baja tulangan buruk. Selain itu, perkuatan
lateral juga belum dipasang secara memadai.
Solusi : Struktur rangka atap kayu merupakan struktur rangka atap yang masih
konvensional. Atap dengan material dari kayu harus memenuhi persyaratan, baik
itu kekuatannya, dimensinya, sifat-sifat fisik kayunya dan yang lainnya. Sebelum
pelaksanaan pekerjaan atap, pastikan dulu kayu yang digunakan untuk konstruksi
atap telah diuji kekuatannya serta sifat fisik atau kimianya. Setelah itu lakukan
perhitungan pembebanan atap dan sesuaikan dimensi dan kekuatan kayu yang
digunakan.
Pada Saat Pelaksanaan, terutama dalam pemasangan sambungan rangka kayu
pastikan sambungan atau pemakuan dilakukan pada lokasi, jarak dan jumlah yang
tepat agar stuktur rangka atap kayu tersebut kuat dan kokoh. Lakukan perhitungan
struktur dengan baik agar hasil pekerjaan pun menghasilkan rangka atap kayu
yang baik dan tidak terjadi kerusakan struktur walaupun pemakaian material
menggunakan material dari kayu.
VI.9. Kerusakan Atap Baja Ringan
Ambruknya atap 3 bangunan kelas SMKN 1 Malingping Banten pada tanggal 12
Desember 2008 sekitar pukul 09.00 WIB diduga karena konstruksinya yang
terbuat dari rangka baja ringan tidak kuat menahan beban. Kejadian tersebut
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mengakibatkan 25 orang siswa luka, dua diantaranya masih dirawat di rumah sakit
karena patah tulang belakang.

Gambar 6.2 Ambruknya atap 3 bangunan kelas SMKN 1 Malingping

Bangunan ini dikatakan gagal karena tidak mampu memikul beban atau rusak
akibat pengaruh lingkungan luar. Adapun tolok ukurnya adalah kekuatan dan
kekakuan struktur, dan tidak terbatas setelah waktu penyerahan saja tetapi telah
dimulai sejak pelaksanaan. Selanjutnya istilah lain yang sepadan adalah
‘kegagalan struktur’ atau structural failure. Meskipun hanya dipandang dari satu
sudut saja tetapi memegang peran yang utama, jika bangunan dari segi kekuatan
dan kekakuan tidak berfungsi maka fungsi lainnya pasti juga terganggu. Hanya
kegagalan struktur yang berdampak besar terhadap keselamatan jiwa (dan juga
kerugian harta benda).
Menurut Ensiklopedia Wikimedia (http://en.wikipedia.org), kegagalan struktur
adalah kondisi dimana ada satu atau dua komponen struktur, atau bahkan struktur
tersebut secara keseluruhan kehilangan kemampuan menahan beban yang
dipikulnya. Umumnya dipicu oleh adanya beban berlebih yang menyebabkan
kekuatan (strength) struktur mencapai kondisi batas sehingga menimbulkan
fraktur atau lendutan yang besar. Para profesional menyebutnya sebagai
keruntuhan struktur.
Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengamatan di lapangan, maka
ambruknya atap ruang kelas tersebut akibat hal-hal berikut:
 Pemilihan lokasi yang berisiko: daerah yang rawan gempa, angin yang cukup
kencang atau perbedaan ketinggian tanah, atau kondisi tanah yang labil atau
ekspansif. Meskipun demikian selama risiko tersebut dapat diidentifikasi
secara tepat, misalnya dengan dilakukan penyeledikan-penyelidikan khusus
(tambah biaya) dan selanjutnya diperhitungkan secara baik pula maka
tentunya hal tersebut tidak menjadi masalah.
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Gambar 6.3 Lokasi SMKN 1 Malingping

Solusi : Sebelum Pelaksanaan Konstruksi pastikan Perencanaan bangunan
sudah memperhitungkan beban-beban yang bekerja pada bangunan seperti
beban angin dan beban gempa. Pastikan perhitungan ini benar sesuai dengan
lokasi ataupun jenis tanah yang akan didirikan bangunan. Lakukan pengujian
tanah terlebih dahulu agarbangunan nantinya dapat berdiri dengan kokoh.


Ketentuan proyek yang tidak jelas: akibat tidak terjadinya komunikasi yang
baik antara pemilik dan pelaksana proyek maka dapat terjadi bahwa
ekspektasi pemilik ternyata berbeda dengan yang dia harapkan pada awal
mulanya.
Solusi : Pastikan masalah manajerial proyek ini mendapatkan kesepakatan di
awal proyek sehingga masalah-masalah seperti ini tidak akan mengganggu
kelancaran proyek nantinya.



Kesalahan perencanaan: akibat gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap,
pemilihan sistem struktur yang rentan kerusakan atau detail yang rawan
terhadap kerusakan jangka panjang (misal rangka atap menggunakan baja
ringan, penutup atapnya menggunakan genteng pelentong), atau karena
perencananya sendiri tidak mempunyai kompetensi yang cukup (asal dapat
menjalankan program komputer rekayasa dan langsung mengadopsi hasil,
meskipun sebenarnya mengandung kesalahan) dsb.

Gambar 6.4 Kerusakan Atap baja ringan dan Penempatan Penutup atap yang kurang tepat

Solusi : Pada perencanaan rangka atap baja ringan, Pastikan perencanaan
tersebut benar sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan. Semua
pembebanan harus dihitung secara benar agar dimensi, jenis profil yang akan
digunakan sesuai. Dalam merencanakan struktur rangka atap pastikan kita
harus sudah memahami peraturan dan perhiitungannya dengan baik, jangan
sekedar memanfaatkan software yang ada. Kita juga harus memahami cara
menjalankan dan mengolah output yang didapat. Agar hasil yang keluar dapat
kita manfaatkan dalam pelaksanaan dengan benar.
Jangan sembarangan dalam pemilihan material untuk struktur, beban penutup
atap harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum pemilihan material rangka
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atap itu sendiri. Sesuaikan material penutup atap dengan rangka atapnya.
Jangan memaksakan kehendak tetapi hasilnya tidak akan baik.


Kesalahan pelaksanaan: misal pada penggalian tanah, kecelakaan alat, urutan
pelaksanaan atau metode pelaksanaan yang tidak disesuaikan dengan
perencanaannya, atau mengganti spesifikasi dengan sengaja untuk
mendapatkan keuntungan yang tidak halal.
Solusi : Selain perencanaan, hal yang paling penting juga adalah pada
pelaksanaannya, apabila pelaksanaan pekerjaan kurang baik, meskipun
perencanaan awal telah memenuhi syarat, maka bangunan yang dibangun
tidak akan bagus. Selalu awasi tukang saat pengerjaan proyek agar
pelaksanaannya pun bisa terlaksana dengan baik.



Material yang tidak bermutu: meskipun ada sampel material yang diuji dan
telah memenuhi spesifikasi teknis yang ada tetapi dapat saja terjadi cacat
yang tidak terdeteksi dan baru ketahuan setelah ada kegagalan sehingga tidak
bisa dikategorikan kesalahan perencana atau pelaksana.

Gambar 6.5 Kualitas baja ringan yang tidak sesuai dengan perhitungan beban.

Solusi : Pada saat pemesanan bahan atap baja ringan, mintalah laporan hasil
pegujian baja ringan tersebut dan minta lah jaminan kepada pabrik produksi
baja ringan tersebut agar jika mutunya tidak sesuai dengan kenyataan kita
bisa mengkomplain dan bisa meminta ganti rugi. Untuk mengetahui mutu
baja ringan sebenarnya, ambil beberapa sample untuk diuji sendiri di
laboratorium. Pastikan hasil pengujian ini sesuai dengan perhitungan
pembebanan yang telah diperhitungkan.


Kesalahan pemakaian : Beban hidup yang tidak sesuai rencana dan fungsinya,
misalnya dari hunian menjadi gudang sehingga beban hidupnya berlebihan.
Bisa juga akibat kelalaian dalam perawatan, misal lapisan pelindung (cat)
pada struktur baja rusak sehingga korosi.
Solusi : Perawatan rangka atap baja ringan ini harus benar-benar dilakukan
dengan baik, karena baja ringan ini umumnya rentan terhadap korosi atau
karat. Untuk menanggulanginya kita bisa gunakan cairan anti karat dan
lakukan secara berkala.
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VI.10. Kerusakan Atap Baja Ringan Akibat Kesalahan Pemasangan Anchor
Atap Baja Konvensional
Hal yang perlu diperhatikan didalam pekerjaan atap baja bisa dikatakan cukup
beragam. Dari mulai metode erection, memperhatikan sambungan, sampai pada
penempatan titik anchor, semua terangkum menjadi suatu prosedur yang penting
untuk diperhatikan. Dan ini semua demi terwujudnya keamanan, kekakuan dan
kekuatan struktur atap bangunan tersebut.
Sebagai wacana awal, anchor adalah elemen struktural yang difungsikan sebagai
interface antara baja dengan beton. Ini seperti halnya baut/paku pada kayu, yang
berfungsi mengikat sambungan, hanya saja yang diikat oleh anchor adalah antara
baja dengan beton.
Penting untuk diperhatikan bahwa penempatan anchor ini harus tepat.
Penembakan titik/kordinat ini tidak boleh meleset, karena ini akan
mempengaruhi,baik secara elevasi ataupun posisi dari jurai/ kuda-kuda atap baja.

Gambar 6.6 Penentuan titik kordinat anchor

Seperti tampak pada visualisasi diatas, titik kordinat anchor-anchor baja tersebut
harus cermat ditembak (baca : diukur), baik level vertikal ataupun kordinat
horisontalnya.
Apabila penembakan/pengukuran dari titik kordinat anchor tersebut salah, maka
kejadian seperti dibawah ini bisa terjadi.

Gambar 6.7 Kesalahan Pemasangan Anchor
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Karena target elevasi dari kuda-kuda yang sudah ditentukan tidak terpenuhi,
sementara anchor yang terpasang tidak berada pada tempatnya, maka dilapangan
dilakukan improvisasi dengan mengelas base plate dari baja. Ini adalah contoh
yang salah. Karena efeknya bisa berbahaya untuk struktur atap baja yang akan
dipasang. Base plate yang dilas, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
penempatan anchor, bisa mengalami perlemahan geser dan tarik. Dan bukan tidak
mungkin terjadi kegagalan dan dapat membahayakan struktur baja yang akan
dipasang diatasnya.
Adapun kemungkinan lainnya dari kesalahan atap baja terkait anchor adalah
adanya anchor yang tertinggal/ lupa dipasang, sementara ring balok atap sudah ke
cor. Visualisasinya seperti dibawah ini.

Gambar 6.8 Anchor yang lupa terpasang

Intinya adalah bahwa hal-hal prosedural seperti diatas penting untuk diperhatikan,
agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti biaya (cost) tambahan untuk
perbaikan struktur dan kegagalan tidak perlu terjadi.
Solusi : Dalam pelaksanaan penganguran pastikan titik-titik yang akan
dipasangkan anchor tepat, sesuai dengan rencana. Lakukan pengawasan pada saat
pelaksanaan pelaksanaan pengangkuran karena bila titiknya bergeser sedikit
maka pemasangan struktur keatasnya pun tidak akan pas sehingga harus
dibongkar dan akhirnya penyambungan baja dan beton tersebut dilakukan dengan
pengelasan. Pengelasan ini sangat berbahaya digunakan karena bisa menimbulkan
gaya geser pada sambungan tersebut.
Pastikan tidak ada pengangkuran yang terlewatkan karena apabila terlewat
kekuatan sambungan tidak akan maksimal. Dan bila pengangkuran telewat
sedangkan ring balk telah dicor. Maka harus dilakukan pengeboran terlebih
dahulu kemudian dilakukan pengangkuran selain itu yang bisa dilakukan adalah
mengebor ring balok tersebut dan menanamkan anchor menggunakan chemical.
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