
BAB IV

RANGKA KUDA-KUDA DAN PENUTUP ATAP

4.1. Pengertian Atap

Dalam studi analisis nilai pada tugas akhir ini, obyek yang diambil adalah

pekerjaan atap (rangka kuda-kuda dan penutup atap). Atap adalah bagian
bangunan yang merupakan mahkota, mempunyai fungsi untuk menambah

keindahan (estetika) dan sebagai pelindung bangunan dari panas dan hujan. Oleh

karena itu perlu diuraikan tentang sifat dan karaktcristik bahan bangunan alternatif

pada kuda-kuda dan penutup atap yang umum digunakan sebagai dasar penilaian

pada bahasan selanjutnya. Beberapa syarat yang hams dipenuhi untuk pekerjaan
atap adalah :

1. Haras serasi dengan bentuk bangunannya sehingga dapat menambah

keindahan dari bangunan.

2. Dibuat dengan kemiringan sedemikian rupa (35°) sehingga air hujan dapat
cepat meninggalkan atap bangunan.

3. Hams dibuat dari bahan yang tahan dan tidak mudah rasak oleh cuaca,
panas, dan hujan.

4. Dapat memberikan kenyamanan bertempat tinggal bagi penghuninya.
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4.2. Rangka Atap (Kuda-kuda)

Kuda-kuda adalah bagian yang memberikan bentuk kepada atapnya. Berikut

adalah beberapa ide alternatif mengenai jenis bahan yang dipakai untuk kuda-

kuda pada penelitian ini.

4.2.1. Baja Profil L (Siku Ganda)

Pemililian profil baja tidak hanya didasarkan pada luas penampang minimum

yang sesuai dengan perliitungan saja tetapi juga hams mengingat faktor-faktor

lain, misalnya saja sebagai berikut:

1. Scdapat mungkin pcmilihan profil juga disesuaikan dengan jenis serta

ukuran yang banyak diproduksi oleh pabiik. Ukuran-ukuran yang tidak

lazim serta sukar diperoleh di pasaran membuat profil tersebut berharga
mahal.

2. Untuk konstruksi yang cukup besar. perencana hams memper-

timbangkan kemungkinan pengangkutannya dipandang dari seai

ukurannya serta beratnya.

3. Bentuk potongan hams diletapkan dengan mempertimbangkan cara

pelaksanaan serta pemeliliaraan yang mudah.

Keuntungannya :

1. Mudah didapatkan di pasaran, karena umum digunakan pada struktur.

2. Teknologi yang digunakan relatif sederhana tanpa memerlukan keahlian

kliusus dari pekerja untuk pemasangan stmktur.
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3. untuk bentangan yang pendek baik digunakan karena perbandingan

antara banyak bahan yang digunakan dan kekuatan kuda-kuda dalam

menahan beban cukup efisien sehingga biaya yang dikeluarkan lebili

ekonomis.

Kerugiannya :

1. Membutuhkan sambungan yang banyak pada satu rangka kuda-kuda.
r

yang mengakibatkan banyaknya titik pelemahan, seliingga dibutuhkan

ketelitian yang baik pada saat pamasangan kuda-kuda.

2. Dengan berubahnya bentuk straktur untuk kepentingan estetika

mengakibatkan pembahan pembiayaan yang cukup berarti.

3. Semakin panjang bentang kuda-kuda, akan semakin banyak susunan

rangka yang dipakai, sehingga pada bentang panjang penggunaan rangka

kuda-kuda mengakibatkan pembiayaan yang besar.

4.2.2. Beton Bertulang

Beton didapat dari pencampuran bahan-bahan agregat halus dan kasar dengan

menambalikan secukupnya bahan perekat semen dan air sebagai pembantu guna

keperluan reaksi selama proses pengerasan dan perawatan beton berlangsung.

Nilai kekuatan serta daya tahan (durability) beton merupakan fungsi dari banyak

faktor, diantaranya ialah nilai banding campuran dan mutu bahan susunnya.

metode-metode pelaksanaan pengecoran. pelaksanaan perapian, temperatur dan

kondisi rawatan pengerasannva.

Nilai kuat tekan beton relatif tinggi dibandingkan dengan kuat tariknya dan

beton mempakan bahan bersifat getas. Pada penggunaan sebagai komponen
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struktural bangunan, umumnya beton diperkuat dengan tulangan baja sebagai

bahan yang dapat bekerjasama dan mampu membantu kelemahannya terutama.

pada bagian yang menahan tarik. Dengan demikian terjadi pembagian tugas

antara beton dengan tulangan baja. Tulangan baja bertugas memperkuat dan

menahan gaya tarik, sedangkan beton hanya diperhitungkan untuk menahan gaya
tekan.

r

Keuntungannya :

1. Umumnya dibuat langsung di tempat dengan membuat cetakan-cetakan

dari kayu, dapat dikerjakan dengan alat sederhana.

2. Harga relatif lebili murah dibandingkan umumya yang tidak terbatas.

setelah betonnya mengeras tidak perlu perawatan lad.

3. Merupakan bahan yang tahan api. tidak dapat terbakar, tidak rasak oleh

panas dan hujan, tahan zat kimia.

4. Tidak membutuhkan biaya pemeliharaan selama siklus liidup.

Kerugiannya :

1. Perlu waktu untuk pengerasan betonnya.

2. Mutunya sangat tergantung dari cara pelaksanaannva.

3. Beibahaya jika pengecoran teijadi diwaktu hujan dan penglientian

pengecoran ditengah-tengah bentangan kuda-kuda.



49

4.2.3. Kayu Kelapa(Glugu)

Kayu kelapa sampai saat ini mempakan salah satu bahan bangunan yang masih

banyak dicari dan dibutulikan manusia. Pada umumnya kayu kelapa banyak

terdapat di seluruh Indonesia. Adapun ciri-ciri utama kayu kelapa (glugu) adalah

sebagai berikut:

1. Tingginya dapat mencapai 20 m, bebas cabang.
r

2. Gemang/batang kayu sebesar 35 cm

3. Warna coklat kemerah-merahan (inti batang tidak dapat dimanfaatkan).

Keuntungannya :

1. Mudah didapat dari alam, mempunyai sifat liat, elastis, kuat dan awet.

2. Mudah dikerjakan oleh tukang biasa dengan alat sederhana, dapat

dibentuk berbagai model yang indah.

3. Harga relatif murah dan karena bahannya ringan dapat memperkecil

ukuran konstruksi bangunan dan pondasinya.

Kerugiannya :

1. Dapat terbakar dan mudah menjalarkan api dari satu tempat ke tempat

lain.

2. Konstruksi hams terlindung dari panas dan hujan agar tidak lapuk.

3. Perlu diberi lapis pelindung agar tidak dimakan rayap, bubuk atau

serangga kecil lain.

4. Kekuatannya tidak terlalu besar yaitu setara dengan kelas kuat kayu ffl.

5. Butuh biaya yang relatif besar jika dipakai untuk bentangan yang panjang.
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4.2.4. Bambu Petung

Pada umumnya bambu hams bersifat baik dan sehat dengan ketentuan, bahwa

segala sifat dan kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya

tidak akan mengurangi nilai konstruksi (bangunan). Adapun keuntungan dan

kerugian bambupetung menumt Morisco adalah sebagai berikut.

Keuntungannya :

1. Mudah didapat dari alam, mempunyai sifat hat, elastis, kuat taiiknya

besar, dan awet. Sifat-sifat ini dipengamhi oleh umur dan jenis bambu.

2. Harganya relatifmurah dan bahannya relatifringan.

3. Kuat tarik bambu petung dapat mencapai 3000 kg/cm*.

4. Mudah dikerjakan oleh tukang biasa dengan alat sederhana.

5. Mudah diperoleh dimana-mana.

6. Bambu mempunyai ketahanan yang luar biasa.

Kerugiannya :

1. Bambu mudah diserangkumbang bubuk seliingga tidak awet

2. Kekuatan sambungan bambu yang umumnya sangat rendah mengingat

perangkaian batang-batang struktur bambu seringkali dilakukan secara

konvensional memakai pasak, paku, atau tali ijuk.

3. Kekuatan sambungan hanya didasarkan pada kekuatan gesek antara tab

dan bambu, atau antara bambu yang satu dengan yang lainnya.

4. Opini masyarakat yang sering menghubungkan bambu dengan

kemiskinan seliingga orang segan tinggal di mmah bambu karena takut

dianggap miskin.
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4.2.5. Gunungan (Pasangan Batu Bata Merah)

Pada pembangunan pemmahan modem saat ini. untuk pekerjaan rangka

atapnya sering menggunakan gunungan yang terbuat dari pasangan batu bata

merah. Gunungan biasa dipakai untrxk bagian tembok tepi dari suatu bangunan

yang memakai atap pelana juga dapat dipakai untuk bagian dalamnya apabila pada

daerah itu sulit diperoleh kayu atau harga ka\n jauh lebih mahal bila pakai

r

pasangan bata. Konstruksi gunungan dibuat menjadi satu kesatuan dengan

tembok untuk dindingnya, diberi perkuatan balok atas dari konstmksi beton

bertulang yang dipasang mengikuti kemiringan atapnya. Balok atas ini menjadi

tumpuan yang baik dan kuat untuk balok-balok gording dan bubungan karena

dapat dikaitkan padanya.

Keuntungannya :

1. Harganya sangat murah dan dapat diperoleh dimana-mana.

2. Mudah dikerjakan oleh tukang batu dengan alat sederhana.

Kerugiannya :

1. Hanya dapat digunakan untuk bentangan sempit, tidak untuk bentangan

yang lebar.

2. Mutunya sangat tergantung dari cara pelaksanaannya.

3. Karena berat sendiiinya yang besar seliingga akan memperbesar juga

ukuran pondasinya.
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4.3. Penutup Atap

Penutup atap adalah bagian yang mempakan pelindung bangunan daro panas,

hujan, dan langsung berhubungan dengan udara luar. Oleh karena itu bahan untxik

penutup atap haruslah dari bahan yang tidak mudah rusak oleh panas, hujan. dan

udara. Berikut adalah bahan-bahan alternatif untuk penutup atap.

r

4.3.1. Atap Sirap

Atap sirap terbuat dari serat kayu keras yang banyak terdapat di hutan-hutan

Kalimantan yang dibuat menjadi lembaran-lembaran tipis dengan ukuran 8 x 60

cm'. Kekuatan atap sirap terjamin oleh perekat yang ditambah bitumen. Atap

sirap dibuat dari serat kayu yang telah diproses pabrik membentuk suatu papan

serat kayu lalu dipotong dengan niesin pemotong menjadi atap sirap. Snap

dipasang diatas papan tiipleks yang terdapat pada balok reng menggunakan

perekat/lem atau paku. Atap sirap sangat cocok digunakan pada daerah tropis

(panas).

Keuntungannya:

1. Tahan lama (awet) dan tahan terhadap air, jamur, dan rayap.

2. Bahannya ringan.

3. Tidak bising dikala hujan, daya dukungnya kuat.

4. Mempunyai nilai estetika yang indah.

5. Mudah dikerjakan oleh tukang kayu dengan alat sederhana.

6. Mempakan isolasi panas yang baik seliingga udara dalam mangan menjadi

tidak panas.
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Kerugiannya :

1. Flarga bahan (sirap) dan biaya pengawetan (cat, vernis) mahal.

2. Sukar didapatkan dipasaran.

3. Mutu sirap tergantung dari bahan yang dipakai pabiik pembuat sirap.

4. Karena mempakan lembaran-lembaran yang kecil maka air hujan mudah

merembes ke sela-sela antara sirap yang satu dengan yang lainnya.

r

Akibatnya terjadi kebocoran dalam ruangan yang kadang-kadang sangat

sulit mencari titik kebocoran ini. Untuk mengatasi masalah ini, sebelum

sirap-sirap dipasang lebili dahulu diberi lembaran-lembaran seng plat,

yang berakibat mahalnya harga konstmksi.

4.3.2. Seng Bergelombang

Seng adalah jenis logam yang biasa digunakan untuk melindungi terhadap

korosi/karat dengan cara menyepuh atau melapisi secara galvanis. Seng

gelombang dipasang diatas kasau menggunakan paku.

Keuntunganya :

1. Harganya relatif murah dengan berbentuk lembaran-lembaran yang besar.

2. Mudah terdapat dipasaran dan cepat pemasangannya karena tidak me-

merlukan usuk dan reng.

3. Tahan air dan tahan lama (awet).

4. Mudah dikerjakan oleh tukang biasa.

5. Daya dukungnya relatif kuat.



54

Kerugiannya :

1. Tidak awet (tahan lama) terhadap udara yang tercemar sulfur (pada daerah

pegunungan).

2. Biasanya pada bagian dalam seng (yang tidak terkena sinar matahari

langsung) diber cat dasar warna putih atau merah agar tidak membuat

penghuni rumah kepanasan/kegerahan karena seng bukan mempakan
r

isolasi panas yang baik.

3. Diwaktu hujanmembuat suasana rumah menjadi bising.

4. Apabila terjadi kerusakan maka harus diganti dengan lembaran seng yang

bam dan utuh.

4.3.3. Asbes Bergelombang

Asbes gelombang terbuat dari plat semen berserat yang terdiri atas semen

Portland (PC) dan serat buatan. Bobotnya dapat mencapai 11 kg/m2.

Keuntungannya :

1. Tahan lama, kedap air, jamur, dan korosi.

2. Mudah terdapatdipasaran, biaya perawatan murah.

3. Mudah dancepat dikerjakan karena tidak memerlukan reng danusuk.

4. Daya dukungnya kuat.

5. Harganya relatif murah dibandingkan sirap dan lebih mahal dibandingkan

seng gelombang.

6. Tidak menyebabkan bisingdikala hujan.
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Kerugiannya :

1. Apabila teijadi keretakan iusak maka harus diganti dengan lembaran asbes

yang bam dan utuh.

2. Bukan mempakan isolasi panas yang baik seliingga ruangan yang ada

dibawahnya akan menjadi panas.

4-3.4. Atap Bambu

Atap bambu terbuat dari bambu petung yang telah diawetkan, sama seperti

bahan untuk kuda-kuda. Atap bambu dinamakan juga kelaka. Kelaka merupakan

rangkaian bambu yang telah dibelah dua dan diliilangkan sekat-sekat (raas-

raasnya). Batang bambu dipilili yang mempunyai diameter yang sama agar

memudahkan pemasangannya.

Keuntungannya:

1. Mudah didapat diri alam, mempunyai sifat hat, elastis. kuat tariknya besar,

dan awet. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh umur dan jenis bambu.

2. Harganya relatif murah dan bahannya yang relatif ringan maka dapat

memperkecil konstruksi bangunan dan pondasi.

3. Kuat tarik bambu petung dapat mencapai 3000 kg cm".

4. Mudah dikerjakan oleh tukang biasa dengan alat sederhana.

5. Mudah diperoleh dimana-mana.

Kerugiannya :

1. Bambu mudah diserang kumbang bubuk seliingga tidak awet

2. Kekuatan sambungan bambu yang umumnya sangat rendah mengingat
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perangkaian batang-batang struktur bambu seringkali dilakukan secara

konvensional memakai pasak, paku, atau tali ijuk.

3. Kekuatan sambungan hanya didasarkan pada kekuatan gesek antara tali

dan bambu atau antara bambu yang satu dengan yang lainnya.

4. Opini masyarakat yang sering menghubungkan bambu dengan kemiskinan

seliingga orang segan tinggal di rumah bambu karena takut dianggap

miskin.

4.3.5. Genteng Biasa ( Tanah Liat )

Genteng tanah hat biasanya berbentuk flam. Genteng tersebut mempakan

unsur bangunan yang dipakai sebagai penutup atap. Genteng tersebut dapat

dibuat dari tanah liat/tanah pekat sebagai bahan mentah kemudian dibakar.

Pembuatan genteng dapat dibuat dengan cara sederhana sebagai hasil industri

rumah tangga dengan alat-alat sederhana maupun mesin modem dan mesin

otomatis di pabiik. Pada puncak atap, untuk menutup peilemuan atap kiri dan

atap kanan dipakai genteng bubungan atau genteng keq?us yang dipasang dengan

adukan perekat sebagai penjepit genteng-genteng paling atas agar tidak mudah

terhempas oleh hembusan angin.

Keuntungannya :

1. Tahan terhadap rayap, air, dan lentur.

2. Harga bahan dan biaya pemeliharaan murah.

3. Mudah dikerjakan.



Kerugiannya :

1. Mudah lapuk dan pecah.

2. Tidak tahan lama

3. Alur-alur pencegah masukma air kurang rapat jika dibandingkan genteng

beton.


