
Kajian 

ANALISIS STRUKTURAL BANGUNAN KOLONIAL MENGGUNAKAN                 

METODE FINITE ELEMENT DAN DIGITAL FOTOGRAMETRI 

B r a h m a n t a r a , |  A h m a d  M u d z a k k i , A . M d , |   A r i  

K r i s t i y a n t ,  A . M d  
B A L A I  K O N S E R V A S I  B O R O B U D U R  

D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  

K E B U D A Y A A N  

K E M E N T E R I A N  P E N D I D I K A N  D A N  

K E B U D A Y A A N  

https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-

Falco/ 

N A R A S U M B E R  :  M A R I S  S E T Y O  N U G R O H O , S . P d , M . E n g  

https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/
https://www.semanticscholar.org/paper/STRUCTURAL-ANALYSIS-OF-THE-DOME-OF-SAN-CERBONE-IN-(-Angelini-Falco/


OUTLINE 

Latar Belakang 01 

Rumusan Masalah 02 

Tujuan dan Manfaat 

Kajian  

 

03 
Ruang Lingkup dan Batasan 

Penelitian 
04 

Tinjauan Pustaka 05 

Landasan Teori 06 

Keaslian 

Penelitian 
07 

Kerangka Pikir 

Penelitian 
08 



LATAR BELAKANG 

1. Dalam prinsip kedua tentang penelitian dan diagnosis pasal 2.5 Icomos Charter- Principles 

For The Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage (2003).  

dijelaskan  bahwa : 

 “diagnosis didasarkan pada pendekatan sejarah, kualitatif dan kuantitatif; pendekatan 

kualitatif yang terutama didasarkan pada pengamatan langsung dari kerusakan struktural 

dan pembusukan bahan serta penelitian sejarah dan arkeologi, dan pendekatan kuantitatif 

terutama pada tes material dan struktural, pemantauan dan analisis struktural”.  

 

2. Ancaman dan resiko tingkat kelestarian  yang semakin hari kian tidak terkendali, baik faktor 

resiko yang berasal dari bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan faktor 

resiko yang bersifat antropik seperti polusi, polusi, tekanan pariwisata dsb. 

 

3. Metode evaluasi kondisi stabilitas bangunan cagar budaya yang terkena bencana seperti 

bajir dan gempa bumi sangat diperlukan untuk penilaian kelaikan suatu bangunan untuk 

digunakan kembali. 

 

4. Oleh karena itu penggunaan metode yang bersifat non destructive untuk melakukan analisis 

dan diagnosis aspek struktural sebuah bangunan cagar budaya perlu dikembangkan lebih 

mendalam. 



RUMUSAN MASALAH 

Adapun Rumusan Masalah yang menjadi titik tolak kajian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses analisis dan diagnosis terhadap aspek 

struktural bangunan cagar budaya kolonial menggunakan 

metode elemen hingga (finite elemen methods /FEM)? 

 

2. Sejauh mana efektifivitas metode finite elemen methods 

/FEMtersebut untuk analisis struktural bangunan cagar budaya 

kolonial? 



Kajian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam penggunaan metode elemen 

hingga (finite elemen methods /FEM). untuk analisis dan diagnosis aspek struktural 

bangunan cagar budaya kolonial. 

 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan informasi dan 

pengetahuan secara lengkap bagaimana metode non-destruktif analisa stabilitas struktur 

bangunan colonial dengan metode elemen hingga (finite elemen methods /FEM). 

Rumusan hasil kajian ini dapat digunakan untuk menyusun  Standar Prosedur dan 

penilaian kelaikan stabilitas bangunan cagar budaya khususnya bangunan kolonial.  

TUJUAN DAN MANFAAT KAJIAN  



1. Lokasi pengambilan data untuk studi kasus adalam kajian ini dalah 

bangunan Gereja Blenduk yang berada di kawasan Kotalama 

Semarang, 

 

2. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode elemen 

hingga (finite elemen methods /FEM), menggunakan perangkat 

lunak (software) Abaqus dan SAP 2000. 

RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN 



TINJAUAN PUSTAKA 

Sara Gonizzi Barsanti (2018), dalam disertasinya yang berjudul “Structural Investigation 

of Cultural Heritage Through FEA on Reality Based Models Originated by 3D 

Digitization” secara lengkap menjelaskan penggunaan Metode Elemen Hingga (FEM) 

untuk analisis mekanis melalui pemodelan tingkah laku tegangan elemen struktur 

bangunannya. Alur kerja ini melibatkan data pemodelan 3D bangunan dan juga Non-

Uniform Rational B-splines (NURBS). NURBS merupakan perwakilan model 

permukaan yang ideal untuk disimulasikan dalam proses analisis struktur. Melihat 

kondisi dari umur dan kekuatan bangunannya,  FEM ini mempunyai potensi yang besar 

dalam analisis stabilitas bangunan.  Alur kerja FEM ini terdiri dari 3 langkah utama : 

 

hasil analisis dengan 

metode FEM ini 

mempunyai hasil yang 

lebih dekat dengan yang 

kondisi sebenarnya dari 

perilaku mekanis dari 

aset warisan yang 

dianalisis. 



TINJAUAN PUSTAKA 

Tesis yang berjudul Investigation of a Damaged Historical 

Mosque with Finite Element Analysis, yang disusun oleh G. Çağil 

Köseoğlu (2011) ini juga membahas dan menjelaskan tentang pemanfaatan 

Metode Elemen Hingga (Finite Element Methods/FEM) untuk diagnose 

struktural sebuah masjid berkubah tunggal abad ke-16 bergaya arsitektur 

Ottoman klasik. Masjid tersebut mengalami kerusakan dan tujuan dari 

penelitian ini adalah mengungkap faktor penyebab kerusakan tersebut 

melalui diagnose struktural menggunakan metode FEM.  

 

Hasil analisis dari FEM kemudian  dibandingkan dengan kerusakan yang 

diamati dan model elemen hingga telah dikalibrasi sesuai dengan kerusakan 

yang diamati. Beberapa metode rehabilitasi hasil analysis menggunakan 

FEM ini kemudian diusulkan untuk penenganan kerusakan yang terjadi.  





TINJAUAN PUSTAKA 

Dari hasil analisis dengan FEM dapat disimpulkan bahwa kuil tersebut secara struktural 

dalam kondisi aman pada penggunaan fungsi bangunan yang normal. Daerah yang unik 

yang memiliki tekanan lebih tinggi dari yang disyaratkan adalah kubah. Hasil analisis pada 

bagian ini memiliki kecocokan dengan kondisi kerusakan dilapangan. Rekomendasi 

menentukan bahwa bahan kapur sedimen untuk struktur batu khas kuno bisa memiliki nilai 

kekuatan antara 10 dan 100 N / mm 2. 

 

Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia adalah tesis yang disusun oleh Michael Titono 

(2010) dengan judul “Analisis Ketahanan Gempa Dalam Rangka Konservasi Bangunan 

Bersejarah, Studi Kasus Bangunan X. Dalam tesisnya tersebut, Titono menjelaskan bahwa 

tujuan dari penelitian tersebut untuk menghitung respon struktur bangunan bersejarah yang 

dimodelkan dengan Metode Elemen Hingga. Proses analisis dengan moetode tersebut 

akan menghasilkan data tentang kapasitas struktur bangunan tersebut, serta mampu 

mengukur bagaimana bangunan bersejarah tersebut memiliki kinerja untuk struktur untuk 

menahan beban gempa sesuai dengan SNI yang berlaku saat ini. Hasil penelitian tersebut 

memberikan kesimpulan tentang kondisi struktur dan tingkat kekuatan elemen strukturnya. 

Peringatan tentang kondisi kritis dari bangunan tersebut akan memberikan informasi ke 

pemilik / pengguna bangunan untuk bertindak sesuai dengan diagnose dan analisis 

stabilitas struktur bangunan bersejarah tersebut. 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Artikel yang berjudul “Evaluasi Struktur Bangunan Cagar Budaya di Jl. Rajawali No. 3-5 

Surabaya”  yang ditulis oleh  Akhmad Yusuf Zuhdy, R. Buyung Anugraha A., Sungkono 

(2012) juga  menjelaskan tentang analisa struktur yang dilakukan pada komponen pondasi, 

dinding, balok, kolom gedung.   

 

Material konstruksi dari bangunan tersebut walaupun tergolong sebagai bangunan 

bersejarah namun sudah  menggunakan beton bertulang dan struktur baja komposit. 

Disamping uji kuat material, analisis struktural  dan  penyelesaian persamaan-persamaan 

statika pada model struktur dilakukan menggunakan metode elemen hingga (finite element 

method) yang terdapat pada program bantu analisa struktur ETABS V 9.07. Hasil analisa 

menunjukkan bahwa secara umum struktur bangunan masih layak untuk difungsikan 

sebagai gedung perkantoran, namun memerlukan perbaikan dan perkuatan pada pelat 

lantai, balok anak, balok induk, dan kolom. 



LANDASAN TEORI 

Nikishkov G. P. (2004) memberikan pengertian bahwa   

Metode Elemen Hingga (Finite Element Methods / FEM) adalah teknik numerik untuk 

memecahkan masalah yang dijelaskan dengan persamaan diferensial parsial atau dapat 

dirumuskan sebagai minimalisasi fungsional. Domain yang menarik direpresentasikan sebagai 

kumpulan elemen hingga. Fungsi perkiraan dalam elemen hingga ditentukan dalam hal nilai 

nodal dari bidang fisik yang dicari. Masalah fisik yang berkelanjutan berubah menjadi masalah 

elemen hingga diskritisasi dengan nilai nodal yang tidak diketahui. Untuk masalah linier, 

sistem persamaan aljabar linier harus diselesaikan. Nilai di dalam elemen hingga dapat 

dipulihkan menggunakan nilai nodal.  

 

Paulo B. dan João M. Pereira (2018) menjelaskan secara rinci bahwa untuk menganalisis 

struktur menggunakan FEM, struktur diidealkan sebagai model konseptual numerik di mana 

struktur dipecah menjadi jumlah terbatas daerah atau bagian. Unsur-unsur ini terhubung satu 

sama lain pada titik-titik tertentu (node). Sebelum memulai proses analisis FEM, penting untuk 

dipikirkan dan direncanakan pendekatan yang akan digunakan untuk rumusan masalah yang 

dihadapi. Penting untuk memahami tentang : apa yang menjadi tujuan analisis, kriteria 

apasaja yang akan digunakan unntuk evaluasi tujuan, output apa yang diperlukan untuk 

mempertimbangkan tujuan yang diperlukan, berapa banyak kebutuhan struktur dar elemen 

bangunan yang harus dimodelkan, dan aspek kondisi dan batas pembebanan. 

 

 



LANDASAN TEORI 

Sebagaimana penjelasan pada sebelumnya bahwa analisis FEM pada bangunan 

bersejarah (cagar budaya) memiliki karakter yang kompleks, berbeda dengan bangunan 

modern. Ada dua langkah utama yang diperlukan untuk melakukan analisis, yaitu :  

1. idealisasi geometri dan  

2. idealisasi bahan, kedua aspek ini memiliki pengaruh yang besar pada respon struktur   

Beberapa kasus yang terjadi pada analisis bangunan cagar budaya, temuan yang sering 

terjadi yaitu : 

a) Data geometri bangunan yang tidak lengkap. 

b) Informasi tentang komposisi internal dari elemen struktur ini juga tidak lengkap. 

c) perubahan signifikan dalam komposisi elemen struktur terjadi, terkait dengan masa 

konstruksi yang lama. 

d) Urutan konstruksi tidak diketahui, juga mempengaruhi distribusi beban yang 

sebenarnya dalam struktur. 

e)  Ada kerusakan pada bagian dalam struktur yang sulit untuk diketahui. 

 

Dalam analisis bangunan cagar budaya ini jelas bahwa analisis struktur yang dilakukan 

akan mengandung banyak penyederhanaan. Oleh karena itu, idealisasi geometri harus 

disimpan sesederhana mungkin untuk memecahkan masalah yang sedang dianalisis. 

(Giorgos Karanikoloudis et al., 2018).  



LANDASAN TEORI 

Secara umum, ketika 

menggunakan perangkat 

lunak FEM, ada beberapa 

jenis elemen yang tersedia 

untuk klasifikasi dan 

idealisasi beban. Beberapa 

jenis lebih relevan untuk 

aplikasi umum, sementara 

yang lain memiliki aplikasi 

yang lebih terbatas.  

Tabel 1.1 Ringkasan tipe elemen FEM yang tersedia  

(TNO DIANA,  2009). 



LANDASAN TEORI 

Analisis struktural adalah penentuan efek dari beban yang dihasilkan terhadap struktur fisik 

dan komponen bangunan.analisis struktural menggunakan bidang mekanika terapan dan ilmu 

material. Selain itu, analisis struktur juga membutuhkan aspek matematika untuk menentukan 

respon suatu struktur ketika mengalami beban spesifik dalam hal deformasi, kekuatan 

internal, reaksi penyangga dan tekanan (Paulo B. dan João M. Pereira, 2018:13-14).  

 

Analisis Statis pada aspek struktural bangunan dikenal beberapa metode, yaitu : 

 

1. ELASTIS LINIER 

Teori elastisitas yang diperkenalkan oleh Robert Hooke menetapkan bahwa semua bahan 

dan struktur membelok ketika mereka diberikan beban. Teori ini mendefinisikan hubungan 

antara kekuatan dan defleksi sebagai kekakuan.  

 

2. ANALISIS BATAS 

Analisis batas adalah metode analisis struktural untuk memperkirakan beban runtuhnya 

struktur yang diberikan model. Metode ini didasarkan pada seperangkat teorema batas, 

yang didasarkan pada konservasi energi. 

Johansen (1930) menggunakan teknik batas atas dari analisis batas dan mengembangkan 

teori hasil-garis untuk desain pelat beton bertulang.  



LANDASAN TEORI 
Analisis Statis pada aspek struktural 

bangunan dikenal beberapa metode, yaitu : 

 

3. ANALISIS NONLINIER  

Dalam analisis nonlinier, hubungan antara 

gaya dan perpindahan tidak lagi linier. 

Hubungan ini menjadi nonlinear dan 

perpindahan saat ini sering tergantung pada 

perpindahan pada tahap awal. Dalam analisis 

tersebut, tujuannya adalah untuk menghitung 

vektor perpindahan yang menyeimbangkan 

kekuatan internal dan eksternal, dengan 

mempertimbangkan efek nonlinier yang 

berbeda.  

 

 4. ANALISIS PUSHOVER 

adalah metode analisis nonlinier untuk 

penilaian seismik, di mana struktur berada 

dikenakan beban gravitasi dan pola beban 

lateral monotonik yang mewakili gaya inersia 

terkait dengan massa struktur, yang terus 

meningkat melalui elastis dan perilaku 

inelastik sampai kondisi akhir tercapai 

(gambar. 2). Pola beban lateral ini mewakili 

kisaran geser dasar yang disebabkan oleh 

pemuatan gempa, dan konfigurasinya. 

 

Gambar 2. Diagram dan grafik menunjukkan 

tipikal 

prosedur analisis pushover dan hasil. 



LANDASAN TEORI 

Abaqus  merupakan salah satu 

software yang digunakan untuk 

melakukan Metode Elemen Hingga 

atau Finite Element Analysis 

(FEA). Perangkat lunak ini dapat 

melakukan simulasi linear dari mulai 

dari analisis yang paling sederhana 

hingga analisis non – linear yang 

memiliki kondisi kontak yang 

kompleks dan rumit. Dalam software 

ini kita dapat mengatur segala 

kondisi yang dimiliki oleh material 

maupun indenter sehingga nantinya 

reaksi yang dihasilkan dari 

pemodelan yang telah dibuat dapat 

menghasilkan reaksi yang benar – 

benar sesuai dengan keadaan 

aslinya. Software ini memiliki 

beberapa fasilitas salah satu fasilitas 

untuk yang dapat memfungsikan 

software ini menjadi program analisis 

elastis dan plastis. Kemampuan 

analisa multiphysics yang dimiliki 

Abaqus dapat digunakan dalam 

berbagai bidang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian.  



LANDASAN TEORI 

ABAQUS 



LANDASAN TEORI 
SAP 2000 

Program SAP merupakan salah satu program analisis dan 

perancangan struktur yang telah dipakai secara luas diseluruh 

dunia, program ini merupakan hasil penelitian dan 

pengembangan oleh tim dari University of California, yang 

dipimpin Prof.Edward L. Wilson selama lebih dari 25 tahun. 

Program pertama kali diluncurkan pada tahun 1970 dengan 

berbasis teks (DOS). Setelah versi SAP90, mulai dipasarkan 

versi SAP2000 yang sudah berbasis grafis dan beroperasi 

dalam sistem windows. Sistem yang berbasis grafis membuat 

proses pembuatan model, pemeriksaan, dan penampilan hasil 

dapat dilakukan secara interaktif pada layar. 

(Modul SAP 2000, sugito,2007) 

 

MODEL, ANALISIS, & DESAIN 
Untuk memudahkan dalam pemodelan, SAP2000 telah 

menyediakan beberapa variasi template (model siap pakai) 

dari suatu tipe struktur. Untuk membuat model struktur 

pengguna cukup memodifikasi seperlunya sehingga proses 

pemodelan dan analisis menjadi lebih cepat. SAP2000 sudah 

terintegrasi untuk melakukan proses analisis dan desain. 

Setelah analisis selesai dilakukan dan didapat hasil yang 

benar selanjutnya dapat langsung dilakukan desain untuk 

memperoleh dimensi profil atau tulangan baja yang 

mencukupi. Analisis ulang dan redesain dapat dilakukan 

dengan mudah dengan SAP2000. 

  

 



LANDASAN TEORI 
FOTOGRAMETRI 

Fotogrametri dapat didefinisikan sebagai suatu seni, 

pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh informasi 

yang dapat dipercaya tentang suatu obyek fisik dan 

keadaan di sekitarnya melalui proses perekaman, 

pengamatan/pengukuran dan interpretasi citra fotografis 

atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik 

Salah satu karateristik fotogrametri adalah pengukuran 

terhadap objek yang dilakukan tanpa perlu berhubungan 

ataupun bersentuhan secara langsung dengannya. 

Pengukuran terhadap objek tersebut dilakukan melalui 

data yang diperoleh pada sistem sensor yang 

digunakan (Santoso, 2004).  

 

Prinsip Dasar Fotogrametri 

Dalam fotogrametri, posisi dari sebuah objek pada 

ruang didefinisikan pada sistem koordinat kartesian 3D. 

Pada awalnya, objek terdefinisi pada sistem koordinat 

berkas. Kemudian dilakukan transformasi koordinat 

untuk mendapatkan koordinat objek pada sistem 

koordinat tanah. Antara kedua sistem koordinat itu 

terdapat perbedaan orientasi dan skala, sehingga 

transformasi koordinat terdiri dari translasi, rotasi dan 

perubahan skala.  

Kondisi kolinear atau prinsip 

kesegarisan  (berdasarkan Atkinson, 

1996, dan Suwardhi, 2007) 



LANDASAN TEORI 
Fotogrametri menggunakan prinsip dasar pengukuran tumpang tindih antar foto dengan sudut pandang yang 

berbeda dan pengukuran dari orientasi kamera. Model tiga dimensi yang dihasilkan sangant dipengaruhi oleh 

banyaknya area tumpang tindih antar foto. Kalibrasi pada kamera non metrik menggunakan bantuan 

komputerisasi sehingga dapat diketahui parameter kamera dan lokasi kamera, selanjutnya didapat nilai hasil 

pengukuran orientasi kamera (Aulejtner, 2011 dalam Hendy, 2014). 

 

Model tiga dimensi dibentuk dari point clouds yang dihasilkan oleh foto yang saling bertampalan atau tumpang 

tindih. Point clouds didapat secara otomatis melalui proses komputerisasi. Pengambilan foto bertampalan 

dipengaruhi oleh bentuk obyek yang akan dibuat model tiga dimensinya. Beberapa contoh pengambilan obyek 

foto untuk pemodelan tiga dimensi adalah pemotretan 360° dan pemotretan sejajar. Untuk menghasilkan model 

tiga dimensi yang baik, pemotretan 360° dilakukan dengan cara mengelilingi obyek dengan jarak dan 

ketinggian yang sama. 

Sedangakan pemotretan sejajar pengambilan foto dilakukan dengan posisi yang sejajar dengan obyek, jarak 

foto berdekatan satu sama lain, dan sudut rendah (Walford, 2013 dalam Hendy, 2014).  



LANDASAN TEORI 
Metode perekaman data dan pendokumentasian dalam bidang pelestarian warisan budaya telah 

mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Metode 

perekaman dari teknik konvensional telah mengalami transformasi yang besar kedalam sistem digital. 

Perekaman yang pada awalnya menggunakan metode berbasis 2D telah berkembang menjadi metode 

3D.  

Sumber : Addison-Santana, 2007 yang sudah dimodifikasi 

penulis 



KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian tentang penggunaan Metode Elemen Hingga (Finite Element / FEM) untuk analisa dan 

diagnose stabilitas struktur bangunan cagar budaya cukup berkembang dan di luar Indonesia  khususnya 

di Eropa.  

Untuk perkembangan penelitian di Indonesia sudah dilakukan walaupun masih sangat terbatas. Analisis 

struktur terhadap kondisi bangunan tersebut hanya terbatas pada satu aspek murni tentang stabilitas 

kurang memberikan korelasi dengan nilai penting dan aspek aspek yang ada pada konteks pelestarian 

cagar budaya.  

 

Dari dua referensi penelitian yang sudah dilakukan, keduanya mengulas tentang pemanfaatan Metode 

Elemen Hingga (Finite Element / FEM) pada bangunan yang mempunyai karakter material  beton 

bertulang dan baja komposit.  

 

Melalui rancangan penelitian ini penulis menyajikan karakter material yang berbeda pada obyek penelitian 

sebagai studi kasus. Obyek studi kasus yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bangunan 

bersejarah yang dibangun pada tahun 1758, dengan karakter material penyusunnya adalah bata 

masonry.  

 



METODE DAN  

KERANGKA  

PIKIR PENELITIAN 



METODE PENELITIAN 

PEREKAMAN DATA 

GEOMETRI  

(Digital Fotogrametri) 

Identifikasi dan 

segmentasi komponen 

Struktural (Kolom, 

slab,joint, truss dom, 

dsb) (Cloud Compare) 

Identifikasi dan 

segmentasi komponen 

Struktural (Kolom, 

slab,joint, truss dom, 

dsb) (Cloud Compare) 

Koreksi Topologi Model 

Permukaan melalui proses 

RETOPOLOGI _ 

penyederhanaan wireframe 

(Meshlab; Recap Photo) 

Pemeriksaan kembali hasil 

Retopologi , untuk 

memastikan produk MESH  

tertutup (closed mesh 

format)  

(Meshlab; Recap Photo) 

Pemeriksaan kembali hasil 

Retopologi , untuk 

memastikan produk MESH  

tertutup (closed mesh 

format)  

(Meshlab; Recap Photo) 

Merubah Mesh 

Retopologi ke format 

Non-Uniform 

Rational B-splines 

(NURBS) 

HASIL NURBS Model 

dimasukan kedalam 

pengolahan di FINITE 

ELEMENT METHODS 

(FEM) 

(Abaqus; SAP 2000) 

HASIL NURBS Model 

dimasukan kedalam 

pengolahan di FINITE 

ELEMENT METHODS 

(FEM) 

(Abaqus; SAP 2000) 

ANALISIS Struktural 

Statis Simulasi Tekanan 

Maksimum - Minimum 

(Abaqus; SAP 2000) 

ANALISIS Struktural 

Statis Simulasi Tekanan 

Maksimum - Minimum 

(Abaqus; SAP 2000) 

Proses MESH untuk 

rekonstruksi permukaan 

(Agisoft Photoscan) 

Proses MESH untuk 

rekonstruksi permukaan 

(Agisoft Photoscan) 



t e r i m a  k a s i h  


