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ABSTRAK
METODE ELEMEN HINGGA UNTUK PERIIITUNGAN DEFORMASI TIGA DIMENSI MENARA
REAKTOR KARTINI. Telah dilakukan penghi/ungan ulang /erhadap menara reaklor Kar/ini yang
merupakan salah satu perangkal ins/alasi nuk/ir di P3TM -BATAN Yogyakarta dengan menggunakan
perangkat lunak SAP 90. Perhi/ungan dilakukan dengan tujuan sebagai evaluasi don /injauan keamanan
bangunan terhadap Kayo Kempa di Yogyakar/a. Perhi/ungan deformasi 3 dimensi ini dilakukan dengan
metode pendeka/an numeris yai/u metode elemen hingga dengan benluk elemennya adalah shell. Hasil yang
didapalkan menunjukkan bahwa bangunan menara masih oman /erhadap adanya Kayo gempa yang ado.
dimana momen yang /erjadi akiba/ gaya gempa masih berada di bawah momen yang dapal di/ahan oleh
slruklur bangunan. Dengan dike/ahuinya deformasi pada menara. maka diharapkan dapal digunakan un/uk
menyimpulkan kekuatan bangunan reaklor secara keseluruhan.

ABSTRACT
FINITE ELEMENT METHOD IN THE THREE DIMENSIONS DEFORMATION COMPUTATION
OF KARTINI REACTOR STACK. The calculation of the Kartini reactor stack i.e. one of the nuclear
installations in P3TM-BATAN Yogyakarla by using SAP 90 software have been done. The calculation is done
as a safety review of building towards the earthquake style in Yogyakarta. The 3-dimension deformation
calculation is performed by the numeric method i.e. finite element method with the form of elements is the
shell. The result obtained showed that the construction of tower safe to the existing earthquake, where the
mol/lt'nt t'.\"t'rtt'd as a result 0.( earthquake style was different under the moment having been kept by the
buil,iill.!,' ,ftrll,'tu,..'. 8.\' kllI)\I'illg Ih.. J,1ormation 011 Iht slack il is e.tpicled could bl? used for concluding Ihe

strength of the whole reactor building.

Kartini. Baik gaya yang diakibatkan oleh pengaruh
luar (misalnya akibat gempa bumi, pergerakan
tanah, pengaruh angin, dsb) maupun pengaruh dari
dalam. Perhitungan tersebut walaupun tidak mudah,
tetapi perlu dilakukan, yaitu dicoba menghitung
lebih dahulu kekuatan struktur bangunan terhadap
gay a gempa dan berat sendiri yang bekerja pada
menara. Dengan diketahuinya deforrnasi pada
menara, maka kesimpulannya diharapkan dapat
digunakan untuk menyimpulkan kekuatan bangunan
secara keseluruhan.

Untuk menghitung besamya gaya-gaya
terse but banyak metode yang dapat digunakan [2].
Salah satu metode tersebut adalah Metode Elemen
Hingga (Finite Element Method). Metode ini
merupakan metode pendekatan terbaik yang dapat
digunakan dalam analisis numerik suatu kontinum,
selain karena kepraktisannya, keakuratannya dan
banyaknya referensi yang dapat diakses. Untuk
membantu perhitungan komputemya digunakanlah
SAP 90 (Structural Analysis Program.' 90) yang
merupakan program aplikasi komputer untuk

PENDAHULUAN

Untuk keperluan penelitian dibidang

teknologi nuklir di Indonesia, maka pada tahun 1974

dibangunlah Reaktor Kartini type Triga Mark II

beserta komponen pendukungnya termasuk menara

atau cerobong ventilasi reaktor. Seiring dengan

perjalanan waktu, bangunan reaktor Kartini tersebut

perlu dilakukan perhitungan ulang sebagai upaya

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam mengkaji ulang bangunan reaktor kartini

yang masih dioperasikan, perlu sekali diperhatikan

nilai-nilai SSE (Safe Shutdown Earthquaqe) seperti

yang direkomendasikan oleh IAEA [I]. Nilai SSE

untuk masing-masing negara/daerah itu berbeda,

tergantung daTi kekuatan gempa yang sering atau

pemah terjadi pada suatu negara/daerah.

Untuk mengevaluasi ulang rancang bangun

bangunan reaktor Kartini Yogyakarta dan untuk

penentuan batasan SSEnya, bukan suatu pekerjaan

yang mudah. Karena menyangkut perhitungan gaya

yang muncul pada struktur seluruh bangunan reaktor
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dibawah ini akan sulit bila bangunan diasumsikan
sebagai frame, sehingga dalam analisis ini
digunakanlah struktur shell. Adapun datanya telah
ditulis dalam label 1

menganalisis suatu struktur. Program ini
dikembangkan oleh Prof.Edward L. Wilson dari
University of California, Barkeley.

Seperti yang telah ditulis dalam makalah
kami yang kedua [4], bahwa tulisan ini merupakan
lanjutan dari tulisan tersebut. Dengan permasalahan
yang dibahas ditingkatkan untuk permasalahan 3
dimensi dengan obyek penelitiannya masih tetap
menara reaktor Kartini. Sehinggga tujuan penulisan
makalah ini adalah untuk mempresentasikan
sebagian basil penelitian kami tentang metode
elemen hingga untuk analisis struktur reaktor
Kartini. Sedangkan Program komputasinya diberi
nama ASRK2-3D (Analisis Struktur Reaktor Kartini
2 -3 Dimensi). Dengan diketahuinya perubahan
deformasi menara reaktor, walaupun dengan cara
simulasi sekalipun, maka kesimpulan tersebut dapat
digunakan dalam menganalisis keadaan bangunan
rcaktor itu sendiri. Sehingga hasil perhitungan
deformasi ini dapat menjadi salah satu komponen
dalam hal pengambilan keputusan tentang
pengelolaan bangunan reaktor Kartini secara
keseluruhan.

, ~I\
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Diskretisasi Elemen Menara ReaktorKartini 2-Dimensi "Gambar

DASARTEORI
Sebagai suatu metode yang dapat

memecahkan kerumitan-kerumitan mendasar seperti

faktor-faktor geometri yang tidak teratur, ketidak

homogenan, sifat tak linear dan kondisi pembebanan

yang sembarang, Metode Elemen Hingga dalam

proses perumusan dan penerapannya ada beberapa

langkah, yaitu :

Diskritisasi daD Pemilihan konfigurasi elemen.

Untuk menganalisis menara Kartini yang

mempunyai bentuk seperti menara dan dibagian

tengah sampai bawah menara ada perkuatan (lateral

support) yang berjumlah 8 buah seperti gambar I l

Tabel 1 : Batasan yang Digunakan dalam perhitungan Menara

Pemilihan model daD deformasi bidang.

Dipilih sebuah pola atau bentuk untuk
distribusi dari besaran yang dicari. Titik-titik nodal

clemen merupakan titik yang dipilih scbagai fungsi
matematis atau menggambarkan bentuk distribusi

dari besaran yang dicari pada suatu eleman. Bila

deformasi (u) sebagai besaran yang dicari, maka

fungsi interpolasi polinom dapat dinyatkan dengan :

u=N,u.+N2u2+N3u3+ +N",um (1)
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dimana : U.,U2,U3, ,Unl adalah defonnasi yang

dicari pada titik-titik nodal dan

N"N2,N3, ,N nl merupakan fungsi interpolasi.

Hubungan antara tegangan-regangan daD
gradien besaran yang dicari.

Digunakan suatu prinsip energi potensial
untuk mendapatkan persamaan elemen. Sebagai
ilustrasi hukum Hooke dapat dipakai sebagai berikut

gay a luar yang diperoleh dari Buku pedoman
Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan
Gedung yang dikeluarkan oleh PU pada tahun 1992
dan Yogaykarta term as uk daerah wilayah 3. Grafik
koefisicn gcmpa dasar wilayah 3 adalah :

Tabel 2 : Koefisien Gempa Dasar untuk Wilayah 3.

{c:x e;c:y

r.

dan=

~~-- -~

0.0 1.0

Waktu Getar Alami (det)

dimana: 0" = tegangan dan 6" = regangan

Menurut prinsip Variasional Hamilton's,

prinsip energi potensial stasioner (ilp) yang

ditunjukkan pada [5] adalah :

(2)

dimana h adalah ketebalan benda.

Menurunkan persamaan elemen.

Rumus (2) terse but diatas telah diuraikan
secara panjang lebar pad a [3] dan hasilnya adalah
persamaan gerak statis 3-dimensi per elemen dan
persamaan globalnya, yaitu :

ktut p (3)

HASIL PERHITUNGAN DAN
PEMBAHASAN

Langkah awal dalam diskritisasi dan
pemilihan konfigurasi elemen adalah membagi-bagi
suatu bagian yang besar menjadi sub-bag ian, yaitu
membagi konfigurasi menara menjadi elemen-
elemen shell segi empat terhadap sumbu-sumbu
koordinat global X, Y dan Z (3-dimensi). Adapun
pembagian shell tersebut terdiri dari menara yang
berbentuk lingkaran dengan garis tengah dalam 140
cm, kelilingnya dibagi menjadi 40 piss. Setiap piss
dibagi menjadi 65 nomor (misalkan untuk piss
pertama diberi nomor I sid 65 dan piss 0;0 40 diberi
nomor 2536 sid 2600. Pembagian konfigurasi
tersebut dapat digambarkan pacta gambar 2 berikut.

Shell pad a menara berbentuk segi empat
dengan 2 macam ukuran, yaitu berukuran lebar 1)
cm dan tinggi 75 cm, serta lebar II cm dan tinggi 50
cm. Elemen shell (Q) penomoran secara melingkar,
dengan lingkar pertama dimulai dengan Ql sampai
Q40, demikian seterusnya sehingga elemen shell
lingkar teratas dimulai dari Q2521 sampai Q2560.

Untuk sayap lateral dapat dilihat pacta
gambar 3 di bawah. Adapun ketentuan untuk sayap
lateral adalah :

.Joint dimulai dari nomor 260 I, merupakan
lanjutan nomor joint terakhir menara utama
yaitu 2600, sedangkan nom or joint 1-28
menunjukkan bagian sayap yang berimpit
dengan menara utama.

.Shell dilambangkan dengan Q, dimulai dari
nomor 2561 yang merupakan kelanjutan nomor
shell terakhir menara utama.

dimana: k', u., p. masing-masing adalah matrik

kekakuan, vektor peralihan titik nodal clan vektor
gaya titik nodal.

Penggabungan persaman elemen untuk
mendapatkan persamaan global.

Proses penggabungan ini berdasarkan pad a
hukum kompatibilitas atau kontinuitas. Dalam
hukum tersebut disyaratkan bahwa sistem harus
tetap berkesinambungan, yang pada akhirnya
dihasilkan persamaan global sebagai berikut :

ku = p (4)

dimana : k adalah matriks massa dari menara reaktor
(perhitungan secara detail dapat dilihat di [3 D, u
adalah vektor deformasinya dan p adalah vektor
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Gambar 3. Penomoron Joint dan Shell pada Sayar

Pembagian joint dan shell secara sampel
dapat disusun dalam tabel 3 berikut. Tentunya tabel
3 in; tidak dapat dituliskan secara lengkap.

Gambar 2. Penomoran Joint dan Shell pada Menara
Utama

pergeseran pad a arah X dan Y. Dalam makalah ini
yang ditampilkan adalah pergeseran pada puncak
menara, karena menurut asumsi bahwa pergeseran
tertinggi dari suatu struktur adalah bagian puncak
dari struktur. Semakin ke bawah pergeseran akan
semakin kecil. Walaupun menara ini terjadi
pergeseran, tetapi menurut [9] bahwa syarat
pergeseran maksimum yang ada dengan ketinggian
menara adalah 0.1667 m. Dengan demikian
pergerseran terse but masih memenuhi syarat

pergeseran.
Sehingga secara keseluruhan dari hasil

perhitungan-perhitungan perubahan deformasi diatas
menunjukkan bahwa untuk perhitungan 3-Dimensi,
pada titik-titik joint, tidak nampak adanya
pergeseran/perubahan bentuk yang berarti.
Sedangkandata-data hasil perhitungan tegangan per
elemen maupun tegangan rata-rata joint, dapat
dijadikan data untuk perhitungan-perhitungan teknik

Data pacta tabel 3 dan tabel 2 di atas beserta
data-data lainnya (misalnya data lokasi elemen,
modulus Youngs, dsb) yang tidak mungkin
semuanya disebutkan satu persatu dimasukkan
sebagai data input pada paket program SAP 90.
Dalam penulisan data input ini harus sesuai dengan
kaidah penulisan SAP 90. Setelah data input tersebut
dimasukkan maka hasil eksekusinya ditampilkan
dan dibahas pacta bab berikutnya.

Hasil eksekusi SAP 90 dengan data dan
konfigurasi seperti yang telah diuraikan di atas
menghasilkan keluaran displacements "U" pacta arah
X, Y dan Z pacta ujung menara di tiap-tiap joint.
Harga U selengkapnya disajikan pacta tabel 4 berikut

Dari ketiga kondisi pembebanan yang
clihcrikan, kombinasi pcmbcbanan mcnunjukkan
hasil pergeseran joint terbesar yaitu 0.005515 m
yang terjadi pad a joint 65, 2535 dan 2600, ya..itu

ISSN 0216-3128 Supriyono;dkk.
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mencari besarnya SSE
direkomendasikan oleh IAEA.

seperti yangsipil lebih lanjut. Seperti pendimensian baja, beton
dan bahan-bahan lain yang digunakan. Data-data
hasil perhitungan di atas dapat juga digunakan
sebagai data kaji ulang konstruksi menara reaktor
Kartini. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk

Tabe4 pisplacements "U" Joint ujung atas menara (dalam m)

Joint U(x) U(y) 1 U(z)

0.0055 I 50.005491: 0.000077
i nnn~.n-

0.0055 I ~I 0.005492 : 0.000077
0.005514 i 2'2~;~~; i 0.000078
0.005514 I 0.005492 : 0.000078
0.005514 .! 0.005493: 0.000078
0.0055141 0.005493 0.000078
0.005514 0.005493 0.000078
0.005513 i 0.005493 0.000077
0.005513 10.005493 0.000077
0.0055.12 1"0.005493 -0.000077

I 0.005512 0.005493
0.005511 0.005493
0.005512 0.005493
0.005511 0.005493
0.005511 0;005492
0.005511 0.005492
0.005512 0.005492
0.005512 0.005491
0.005512 0.005491
0.005512 0.005491
0.005513 0.005490
0.005513 0.005490
0.005513 0.005490
0.005514 0.005490
0.005514 0.005490
0.005514 0.005490
0.005514 0.005490
0.005514 0.005490
0.005514 I 0.005491

0.005515 0.005491
0.005515 0.005491

I=:i=

~ 130

195

I 260

I 

390,

455
520
585
715
845
910
1040
1105

0,000077
0,000078 i

0,000078 i

0,000078 !

0,000079
0.000079
0.000079
0.000080
0.000079

0.000079

0,000079
0,000078

1110-

1300
1365

1495

1560

I 1690

I 1755I! 

1885

1950
i 2080 0.000077

0.000077
0.000077

0.000077

0.000077
nnnnn~~ I
0.000077 I

0.000077
0.000077 '.

0.000077

-2145

2210
2275
2340
2405
2470
2535: 

2600

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan diatas dapat
disimpulkan bahwa menara reaktor Kartini sangat
aman sekali karena pergeserannya sangat kecil
sekali, yaitu sekitar 0.005515 m (atau 0.5515 cm) di

banding dengan syarat pergeseran yang diijinkan,
yaitu sekitar 16 cm. Untuk bangunan menara yang
bentuknya seperti silinder yang menjulang tinggi (30
m) keatas pergeserannya sangat kecil sekali, apalagi
bangunan reaktomya sendiri yang bentuknya seperti
kubus yang diberi kubah dan dengan ketinggian
yang tidak begitu tinggi «< 30 m) jelas akan
semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan pula
untuk bangunan reaktor sendiri pergeserannya dapat

dikatakan mendekati nolo Adapun data gempa di atas
sebagai data masukan adalah dengan memasukkan
Yogya sebagai daerah 3, seperti data yang ada pada
Badan Meteorologi dan Geofisika.

Walaupun demikian, dari penjelasan pada
bab-bab sebelumnya, tampak bahwa untuk menuju
pad a keadaan yang sebenarnya yaitu untuk
perhitungan SSE daD kaji ulang analisis struktur
pacta menara reaktor Kartini, masih perlu untuk terns
dilanjutkan atau disempumakan dengan bennacam-
macam parameter. Karena sebagai fasilitas yang
sangat vital perlu penanganan keamanan yang ekstra
ketat

, Supnyono, dkk ISSN 0216-3128.
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PENUTUP

Semua hasil perhitungan clan kesimpulan di
atas masih berupa simulasi yang dihitung dengan
paket program SAP 90. Untuk perhitungan atau
pengukuran langsung pada badan menara belum di
lakukan. Oleh karena itu untuk perhitungan
langsung dapat dilakukan oleh para pakar dalam
bidang teknik sipil, sekiranya hasil perhitungan
deformasi di atas secara simulasi memerlukan tindak

lanjut.

Supriyono

-Besarnya gempa yang dapat
merubahlmerobohkan stack reaktor be/urn komi
hitung, tetapi per/u dihitung

Suwoto

-Mohon dijelaskan bagaimana anda menentukan
ukuran daerah sayap (11x75cm) sedangkan di
daerah menara berukuran (11x50 cm) pada
perhitungan yang anda lakukan

Supriyono

-Da/am menentukan ukuran set (11x75 cm) dan
(11x50 cm) dengan cara coba-coba
berdasarkan penga/aman mengap/ikasi SAP 90
untuk bangunan-bagunan /ainnya

Bambang Sumarsono

-Mengapa dipakai analisis elemen hingga clan
apa perbedaan antara finite elemen difference

-Bagaimana model matematiknya clan apakah
permasalahan dibawa kebentuk matrik dasar
bagaimana metoda penyelesaiannya

-Bagaimana pengaruh stabilitas program
terhadap hasil perhitungan
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Supriyono

-A/asan menggunakan me/ode e/emen hingga
karena bentuk domainnya tidak seragam, ado
pake/ program SAP 90 yang berbasis MEH,
Perbedaan MEH don MBH ada/ah dasar

diskritisasinya

-Bentuk matematiknya ada/ah .persamaan
Hamilton pers (2)

-Stabi/itas program be/urn sempa/ komi
singgung tapi soya percaya dengan SAP90.

Bambang Supardiyono

-Saya tidak sependapat dengan argumen anda,
bahwa perubahan sebesar 0,5 pada stek cukup
aman sehingga reaktor juga cukup aman.
Menurut saya perubahan 0,5 pada shielding
reaktor sangat berarti, clan kemungkinan terjadi
kebocoran sehingga reaktor tidak aman.
Bagaimana komentar anda

Supriyono

-Perhitungan 0,5 cm oman dibandingkan dengan
syarat dari dinGs bangunan. yaitu U 180 =
30m/180 = 0,16 m = /6 cm jadi oman sekali.

TANYAJAWAB

Azizul Khakim

-Seberapa besar gempa yang akan mampu
mengubah struktur tower/melebihi daerah
elastis struktur?
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