
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagian besar struktur yang memiliki dimensi langsing atau 

tipis dan mengalami tegangan tekan akan mengalami masalah 

instabiltas tekuk atau buckling. Buckling merupakan suatu proses 

dimana suatu struktur tidak mampu mempertahankan bentuk aslinya, 

sedemikian rupa berubah bentuk dalam rangka menemukan 

keseimbangan baru. Konsekuensi buckling pada dasarnya adalah 

masalah geometrik dasar, dimana terjadi lendutan besar sehingga 

akan mengubah bentuk struktur. Fenomena tekuk atau buckling 

dapat terjadi pada sebuah kolom, lateral buckling balok, pelat dan 

cangkang (shell). 

Peristiwa buckling dapat terjadi pada batang langsing yang 

mendapatkan tekanan aksial. Batang plat tipis adalah batang yang 

mempunyai perbandingan panjang dan jari-jari girasi penampang 

yang besar. 

Analisis buckling merupakan teknik yang digunakan untuk 

menghitung beban buckling, beban kritis pada struktur yang 

menjadikan kondisi tidak stabil dan ragam buckling (mode shape), 
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karateristik bentuk yang berhubungan dengan respon struktur yang 

yang mengalami buckling. 

Ada dua teknik analisis buckling untuk memprediksi beban 

buckling dan ragam struktur buckling, yaitu analisis nonlinear 

buckling dan analisa eigenvalue linear buckling. 

Metode analisis instabilitas secara umum ada dua jenis yaitu 

bifurcation (eigenvalue, linear) buckling dan snap through (nonlinear) 

buckling. Pada metode pertama, analisis bifurcation buckling, beban 

kritis buckling di analisis pada titik bifurkasi dari idealisasi struktur 

elastic linear dengan penyelesaian masalah nilai eigen. Meskipun 

analisis pendekatan dengan nilai eigen ini hasilnya tidak konservatif 

akan tetapi karena lebih cepat metode ini digunakan sebagai 

pendekatan awal. Sedangkan metode kedua, snap through 

(nonlinear) buckling, biasanya lebih akurat dengan teknik analisis 

non linear. Pada analisis non linear snap through buckling struktur 

dianalisis terhadap beban yang meningkat secara gradual tahap 

demi tahap sampai beban batas. 

Silinder atau komponen berdinding tipis yang mengalami 

pembebanan tekan  rentan terhadap buckling. Euler Buckling dimana 

anggota subyek long slender dengan gaya tekan bergerak lateral ke 

arah kekuatan seperti gambar. Gaya F diperlukan untuk sebuah 

buckling. Selanjutnya  solusi  teoritis Euler akan menimbulkan  
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kekuatan tidak terbatas kolom yang sangat singkat, dan yang jelas 

melebihi materi stress utama. 

                        

                     

Gambar 1.1  Buckling karena ketidakstabilan struktur. 

 

Pendekatan dengan Metode Elemen Hingga digunakan 

sebagai pendekatan numerik sebagai peristiwa yang terjadi pada 

elemen logam dan non logam. Komputasi numeric dapat dimodelkan 

diantaranya dengan program ANSYS. Program ini mampu 



4 
 

menganalisa proses Buckling dengan sangat baik dibanding dengan 

program – program yang lainya. 

Eksperimen dengan analisa program ANSYS memberikan 

hasil yang mendekati sama. Atau mungkin dapat dikatakan sama 

karena perbedaanya tidak berarti. Maka software pemprogaman 

computer dengan ANSYS adalah software yang sesuai untuk 

menganalisa rangka. 

 Metode elemen hingga adalah teknik yang digunakan untuk 

memperoleh pendekatan solusi permasalahan nilai batas di dalam 

rancang bangun teknik. 

Metode elemen hingga adalah dasar dari perhitungan 

numerik yang dilakukan oleh bahasa program di perangkat lunak 

komputer. 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada eksperimen ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh rangka dengan beberapa tegangan yang terjadi pada 

proses buckling. 

2. Fenomena Buckling pada thin cylinder beban Impack. 
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan batasan batasan masalah agar 

tidak terjadi meluasnya permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis dan simulasi dilakukan dengan software ANSYS 15 

2. Desain Punch (100x100x5) mm3 

3. Desain Rangka 3D (t : 120 mm dan r : 20mm) 

4. Desain Thin Silinder 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses silmulai buckling ini 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui fenomena buckling pada model silinder. 

2. Mengetahui parameter – parameter analisis pada FEM yang 

berpengaruh terhadap buckling. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Agar dapat memberi konstribusi untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Agar dapat di jadikan 

pemeriksaan awal pada proses Buckling tentang besarnya 

tegangan regangan pada material yang di uji dengan perangkat 

lunak. 
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2. Agar dapat di jadikan sebagai parameter dalam industry 

manufacturing untuk pengontrolan produksi dan optimasi desain. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan penyusunan tugas akhir ini maka 

penulisan laporan dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Berisi tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu, dasar teori proses 

buckling, tumbukan (impact), teori tegangan-regangan, teori 

deformasi plastis, teori metode elemen hingga dan studi 

konvergensi. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi diagram alir penelitian, ANSYS Workbench. 

BAB IV. HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil simulasi dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB IV. PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 


