PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

OPTIMASI DAN ANALISA TEGANGAN BOOM
EXCAVATOR TIPE CAT 320D DENGAN METODE
ELEMEN HINGGA
SKRIPSI
Diajukkan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Program Studi Teknik Mesin

Disusun oleh :
Alexander Putra Wahyu Pradana
NIM : 175214069

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2020

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

OPTIMIZATION AND ANALYSIS OF BOOM EXCAVATOR
STRESS TYPE CAT 320D WITH FINITE ELEMENT METHOD
FINAL PROJECT
Presented As Partial Fulfillment of the Requirement
To Obtain the Engineering Degree
In Mechanical Engineering

Arranged by :
Alexander Putra Wahyu Pradana
Student Number : 175214069

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2020

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK
Excavator adalah alat berat yang penting dalam pembangunan
infrakstruktur, sehingga excavator dalam melakukan pekerjaan harus dalam kondisi
baik. Dalam excavator terdapat komponen boom, boom merupakan komponen pada
excavator yang merupakan penopang dan tuas utama yang digunakan untuk
penempatan (mounting) bagian-bagian penting excavator, menggerakkan arm naik
turun, menahan beban dari arm, bucket dan beban dari luar. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menganalisa tegangan boom Excavator Tipe CAT 320D dalam
posisi tinggi pemotongan maksimum, jangkauan maksimum di permukaan tanah,
dan kedalaman penggalian maksimum, serta optimasi dilakukan untuk mengurangi
massa boom.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode elemen hingga
dengan menggunakan software, serta optimasi dilakukan dengan topology study
dengan material Hardox 400. Setelah dilakukan analisa tegangan hasil menunjukan
boom pada posisi kedalaman penggalian maksimum mengalami kegagalan dengan
factor of safety = 2, karena tegangan maksimum yang terjadi sebesar 971,835 MPa
lebih besar dari tegangan normal yang diizinkan. Optimasi dilakukan hanya pada
posisi kedalaman penggalian maksimum dengan reduksi massa 10%, hasil
menunjukkan jika boom mengalami pengurangan massa sebesar 1663,12 kg.
Kata kunci : FEM, tegangan, optimasi, boom excavator
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ABSTRACT
Excavators are important heavy equipment in infrastructure development, so
excavators in doing work must be in good condition. In excavators there are boom
components, booms are components in excavators that are the main supports and
levers used for mounting important parts of the excavator, moving the arm up and
down, withstanding the load from the arm, bucket and load from the outside. The
purpose of this study was to analyze the boom stress of cat 320D type excavators
in the position of maximum cutting height, maximum range at ground level, and
maximum digging depth, as well as optimizations carried out to reduce the boom
mass.
The method used in this research is finite element method using software, and
optimization is done by topology study with Hardox 400 material. After the stress
analysis results showed the boom at the maximum digging depth position failed
with factor of safety = 2, because the maximum stress that occurred was 971,835
MPa greater than the normal stress allowed.Optimization is carried out only at the
maximum digging depth position with a mass reduction of 10%, the results show if
the boom undergoes a mass reduction of 1663,12 kg.
Keywords: FEM, stress, optimization, boom excavator
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Excavator adalah salah satu alat berat yang sering digunakan dalam
kegiatan pertambangan dan konstruksi. Alat berat yang sering dikenal dengan
backhoe ini, merupakan mesin penggali yang biasanya digunakan untuk mengeruk
bahan tambang, menggali tanah, meratakan tanah, mengeruk sungai, dan
membongkar jalan. Produktivitas excavator dapat dipengaruhi oleh berbagai hal,
baik dari dalam excavator seperti kondisi kerja dan kondisi unit excavator itu
sendiri, maupun dari luar yang berasal dari kondisi lapangan excavator bekerja,
dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah kondisi unit
excavator (Pongsapan, Lia. 2015).
Excavator merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama proyekproyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang
besar. Tujuan dari penggunaan excavator tersebut adalah untuk memudahkan
manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang di harapkan dapat
tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relative lebih singkat. Adapun
keuntungan-keuntungan dengan menggunakan excavator antara lain waktu yang
sangat cepat, tenaga yang besar dan nilai-nilai ekonomis. Excavator merupakan alat
yang sangat penting di masa pembangunan saat ini maka alat ini membutuhkan
perawatan ekstra untuk membuatnya terlihat terawat, tapi adakalanya alat seperti
ini bisa saja mengalami kerusakan (Syahrizal & Haryati, 2018).
Dalam excavator terdapat salah satu komponen yaitu boom. Komponen
boom pada excavator berguna untuk menggerakkan dan mengayunkan arm
sekaligus bucket saat melakukan pekerjaan, berkat dengan adanya boom ini jarak
ayunan bucket bisa lebih jauh sehingga mampu menunjang fungsi lebih luas.
Sehingga boom excavator merupakan salah satu komponen yang paling penting
dari excavator karena digunakan untuk menggerakkan arm naik turun, menahan
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beban dari arm, bucket, dan beban dari luar. Oleh karena itu agar dapat berfungsi
sebagaimana mestinya, boom excavator harus kuat dan kokoh sehingga mampu
menopang beban dari arm, bucket, beserta komponen excavator yang lain tanpa
mengalami kerusakan.
Topik ini layak dibahas karena dalam pekerjaan dengan excavator sering
melakukan penggalian material, terutama pada pekerjaan penggalian terjauh,
terdalam dan tertinggi. Sehingga komponen boom harus dianalisa dengan baik, agar
boom dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna. Oleh karena itu optimasi dan
analisa terhadap tegangan pada komponen boom dengan metode elemen hingga
menggunakan software dalam menanggulangi masalah tersebut merupakan salah
satu alternatife yang diajukan.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tegangan dan simpangan komponen boom pada posisi tinggi
pemotongan maksimum ?
2. Bagaimana tegangan dan simpangan komponen boom pada posisi jangkauan
maksimum di permukaan tanah ?
3. Bagaimana tegangan dan simpangan komponen boom pada posisi kedalaman
penggalian maksimum ?
4. Berapakah perubahan massa, volume, tegangan von mises dan simpangan boom
setelah optimasi pada posisi kedalaman penggalian maksimum ?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari Optimasi dan Analisa Tegangan Boom Excavator Tipe
CAT 320D Dengan Metode Elemen Hingga adalah :
1. Mengetahui tegangan dan simpangan komponen boom pada posisi tinggi
pemotongan maksimum.
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2. Mengetahui tegangan dan simpangan komponen boom pada posisi jangkauan
maksimum di permukaan tanah.
3. Mengetahui tegangan dan simpangan komponen boom pada posisi kedalaman
penggalian maksimum.
4. Mengetahui perubahan massa, volume, tegangan von mises dan simpangan
komponen boom setelah optimasi pada posisi kedalaman penggalian maksimum.
1.4 Batasan Penelitian
Adapun beberapa batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Komponen excavator yang dianalisa yaitu komponen boom pada Excavator Tipe
CAT 320D.
2. Pengambilan data dilakukan pada posisi tinggi pemotongan maksimum,
jangkauan maksimum di permukaan tanah, dan kedalaman penggalian
maksimum.
3. Komponen boom pada excavator dianggap pejal atau solid.
4. Material yang digunakan Hardox 400.
5. Parameter yang dikontrol adalah massa dengan persentase reduksi 10%.
6. Static Analysis menggunakan simulasi static yang terdapat pada software.
7. Proses optimasi menggunakan metode topology study yang terdapat pada
software.
8. Pengambilan data dilakukan secara langsung di workshop perawatan alat berat
bertempat di Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
(BBWSSO) Yogyakarta.
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1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Untuk Peneliti
Adapun manfaat dari penelitian ini untuk peneliti, yaitu :
1. Dapat menganalisis tegangan komponen boom pada posisi tinggi pemotongan
maksimum, jangkauan maksimum di permukaan tanah, dan kedalaman
penggalian maksimum.
2. Mendapatkan hasil massa,volume, tegangan von mises dan simpangan
komponen boom setelah optimasi pada posisi kedalaman penggalian maksimum.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam menggunakan software.
1.5.2 Manfaat Untuk Masyarakat/Perusahaan
Adapun manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat, yaitu :
1. Mendapatkan hasil analisa tegangan maksimum dan simpangan komponen boom
pada posisi tinggi pemotongan maksimum, jangkauan maksimum di permukaan
tanah dan kedalaman penggalian maksimum.
2. Mendapatkan hasil optimasi komponen boom pada posisi kedalaman penggalian
maksimum.
3. Dapat menjadi solusi untuk masalah pada komponen boom pada posisi tinggi
pemotongan maksimum, jangkauan maksimum di permukaan tanah, dan pada
penggalian kedalaman maksimum.
1.5.3 Manfaat Untuk Universitas
Adapun manfaat dari penelitian ini untuk universitas, yaitu :
1. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai kasanah ilmu pengetahuan yang
dapat diletakkan di Perpustakaan.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik dengan inovasi yang berbeda.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 DASAR TEORI
2.1.1 Excavator
Pada era pembangunan saat ini, infrastruktur merupakan roda penggerak
pertumbuhan ekonomi. Perusahaan produsen konstruksi yang bermarkas di Illinois,
Amerika Serikat, yaitu Caterpilar Inc. adalah produsen besar alat konstruksi yang
beroperasi lebih dari 157 negara (Suryo & Yunianto. 2020). Excavator adalah alat
berat pemindah tanah, terdiri dari bagian utama seperti chasis yang dapat diputar
yang dipasang di sisi atas bodi yang dapat dilalui dengan roda atau track.
Mekanisme bertenaga hidraulik yang terdiri dari bucket, arm dan boom, terletak di
chasis atas. Pengaplikasian untuk excavator sebagai mesin utilitas di lokasi
konstruksi besar dan proyek infrastruktur perkotaan serta pemuatan hopper dan
truk, penggalian parit, pembersihan kanal dan parit, penggalian infrastruktur umum,
pengelolaan limbah padat dan bahkan pembongkaran dan pekerjaan penambangan.
Tugas utama dari excavator adalah membebaskan atau memindahkan material
permukaan seperti tanah dari lokasi aslinya dan memindahkannya ke lokasi lain
dengan cara menurunkan bucket, mendorong dan menarik tanah kemudian
mengangkatnya (Patil & M. 2017).
Produktivitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan seberapa banyak
material, yang dapat digali oleh excavator tersebut dalam satuan waktu tertentu.
Produktivitas excavator dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain berasal dari
dalam excavator seperti cara atau kondisi kerja dan kondisi excavator itu sendiri,
untuk pengaruh dari luar biasanya berasal dari kondisi lapangan tempat excavator
tersebut bekerja (Pongsapan, Lia. 2015).
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2.1.2 Komponen Utama Excavator
Komponen utama pada excavator ditunjukkan oleh Gambar 2.1, komponen
utama excavator terdiri dari (1) arm, (2) silinder hidrolik bucket, (3) silinder
hidrolik arm, (4) boom, (5) silinder hidrolik boom, dan (6) bucket.

Gambar 2.1 Excavator
(Sumber : Rostiyanti. 2008)
2.1.3 Mekanisme-Mekanisme Pada Excavator
Secara umum excavator terdiri atas struktur bawah, struktur atas, sistem
dan bucket. Struktur bawah excavator adalah penggerak yang dapat berupa roda
ban maupun roda crawler. Excavator mempunyai as (slewing ring) di antara alat
penggerak dan badan mesin sehingga alat berat tersebut dapat melakukan gerakan
memutar walaupun tidak ada gerakan pada alat penggerak atau mobilisasi.
a) Mekanisme Boom
Mekanisme boom yaitu bagian dari mekanisme lengan excavator yang
memiliki kontruksi paling besar. Mekanisme boom terdiri dari batang boom dan
pengendali boom berupa dua buah silinder hidrolik.
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b) Mekanisme Arm
Mekanisme arm terdiri dari sebuah batang arm dan pengendalinya sebuah
silinder hidrolik. Batang arm dipasang pada ujung batang boom lalu dihubungkan
dengan batang arm.
c) Mekanisme Bucket
Mekanisme bucket didekati sebagai mekanisme empat batang atau fourbar
linkage dengan silider hidrolik sebagai penggeraknya, maka mekanisme bucket
terdiri dari sebuah silinder hidrolik dan mekanisme empat batang serta bucket itu
sendiri (Rostiyanti. 2008).
2.1.4 Komponen Boom Pada Excavator
Badan boom terdiri dari bagian depan boom, bagian perantara boom, dan
bagian belakang boom. Braket sambungan lengan disambungkan ke bagian depan
boom dan braket pemasangan badan kendaraan disambungkan ke bagian belakang
boom sehingga membentuk boom. Pada struktur ini, penampang badan boom
cenderung tidak berubah bentuk dan karena itu ketebalan plat dapat dikurangi.
Kekakuan badan boom dapat ditingkatkan tanpa memasang material penahan
penampang lintang dan penampang boom karena itu sangat mungkin untuk
mengurangi boom dalam bobot, komponen boom ditunjukkan oleh Gambar 2.2
(Data et al. 2003).
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Gambar 2.2 Boom Excavator
2.1.5 Sistem Gaya
Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya
akan mengalami perubahan posisi, kedudukan (bergerak) ataupun berubah bentuk.
Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain, mempunyai besar dan arah
tertentu yang digambarkan dengan anak panah.
Gaya juga dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan horizontal atau
mengikuti sumbu x dan y. Jika terdapat beberapa gaya yang mempunyai komponen
x dan y, maka resultan gaya dapat dicari dengan menjumlahkan gaya-gaya dalam
komponen x dan y.
Prinsip mendasar pada sistem gaya adalah sebagai berikut :
1. Hukum Transmisibilitas Gaya (Hukum Garis Gaya)
Kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar tidak akan berubah jika
gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya lain yang segaris, sama
arah dan besarnya walaupun bereaksi pada titik berbeda.
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2. Hukum 1 Newton (Hukum Kelembaman)
Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan nol (tidak
ada gaya), maka partikel diam akan tetap diam dan atau partikel bergerak akan tetap
bergerak dengan kecepatan konstan.
3. Hukum 2 Newton
Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel tidak sama dengan nol,
maka partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding dengan besarnya
gaya resultan dan dalam arah yang sama dengan arah gaya resultan tersebut. Jika F
(N) diterapkan pada massa m (kg), maka akan mengalami percepatan 𝛼 ( 𝑚/𝑠 2 ) dan
dinyatakan pada Persamaan 2.1. :
F = m x α ………………………………………………………………..…….(2.1)
4. Hukum 3 Newton
Gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan
garis aksi yang sama, tetapi arahnya berlawanan (Pongsapan, Lia. 2015).
2.1.6 Momen Gaya
Momen adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda
di sekitar sumbu tertentu dari benda tersebut. Momen didefinisikan sebagai
perkalian besar gaya dengan jarak tegak lurus terhadap sumbunya. Arah momen
gaya tergantung dari perjanjian atau kesepakatan, misalnya searah jarum jam
(clockwise = CW) atau berlawanan arah jarum jam (counter clockwise = CCW),
begitu pula dengan tanda positif dan negatif dari CW atau CCW. Persamaan 2.2
menampilkan momen gaya M (N.m) yang terjadi pada sistem, dengan F merupakan
gaya yang bekerja (N) serta d merupakan jarak tegak lurus dari sumbu atau lengan
gaya (m).
M = F x d …………………………………………………………………...…(2.2)
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Salah satu dari prinsip mekanika yang cukup penting adalah Teorema
Varignon atau prinsip penjumlahan momen, yang menyatakan bahwa momen dari
sebuah gaya terhadap suatu titik adalah sama dengan jumlah momen dari
komponen-komponen gayanya terhadap titik yang sama (Pongsapan, Lia. 2015).
2.1.7 Diagram Benda Bebas (Free Body Diagram)
Diagram benda bebas adalah diagram yang menggambarkan semua gaya
yang bekerja pada suatu benda dalam keadaan bebas. Dalam menganalisis
persoalan mekanika, diagram benda bebas ini diperlukan untuk membantu
memahami dan menggambarkan keseimbangan gaya dari suatu benda. Bentuk dan
arah beban (gaya atau muatan) serta jenis tumpuan harus diperhatikan dengan baik,
gaya dengan posisi tidak tegak lurus terhadap sumbu utama harus diuraikan terlebih
dahulu menjadi komponen gaya arah sumbu x dan y. Sebab momen hanya dapat
dihitung jika gaya dan batang dalam posisi saling tegak lurus, diagram benda bebas
tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.3 (Pongsapan, Lia. 2015).

Gambar 2.3 Diagram Benda Bebas
(Sumber : Beer. 2010)
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2.1.8 Metode Elemen Hingga (Finite Element Method)
Metode Elemen Hingga merupakan metode numerik yang digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan teknik dan problem matematis dari suatu gejala
phisis. Tipe masalah teknis dan matematis phisis yang dapat diselesaikan dengan
metode elemen hingga terbagi dalam 2 kelompok, yaitu analisa struktur dan non
struktur.
Tipe-tipe permasalahan struktur meliputi analisa tegangan/stress, analisa
truss dan frame serta masalah-masalah yang berhubungan dengan tegangantegangan yang terkonsentrasi. Secara umum langkah-langkah dalam FEM (Finite
Element Methode) dapat diringkas sebagai berikurt (Susatio, Yerri. 2004):
1. Pemilihan tipe elemen dan diskritisasi.
Amatilah benda dan struktur yang akan dianalisa, apakah 1 dimensi (contoh
batang panjang), 2 dimensi (plate datar) atau 3 dimensi (seperti balok).
Bagilah/potong benda dalam bagian-bagian kecil (elemen), Langkah ini disebut
sebagai langkah diskritisasi. Banyaknya potongan yang dibentuk bergantung
pada geometri dari benda yang akan dianalisa, sedangkan bentuk elemen yang
diambil bergantung pada dimensinya.
2. Pemilihan fungsi pemindah/fungsi interpolasi.
Jenis-jenis fungsi yang sering digunakan adalah fungsi linier, fungsi kuadratik,
kubik atau polynomial derajat tinggi.
3. Mencari hubungan strain/simpangan dan stress/strain.
Mencari hubungan stress, simpangan dan strain.
4. Dapatkan matrik kekakuan dari elemen yang dibuat.
Benda yang terdiri dari beberapa buah elemen, lakukan penggabungan
(assemblage) dari matrik kekakuan elemen menjadi matrik kekakuan global
yang berlaku untuk seluruh benda atau struktur.
5. Gunakan persamaan kesetimbangan {F}=[k]{d}
Masukan syarat batas yang diketahui dalam soal dengan persamaan ini.
6. Selesaikan persamaan pada langkah 5 dengan menghitung harga yang belum
diketahui.
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Jika perhitungan melibatkan matrik dengan ukuran kecil, biasanya ditempuh
cara partitioning matrik. Tetapi jika perhitungan melibatkan matrik dengan
ukuran besar, komputer adalah jalan terbaik dalam mendapatkan solusinya.
7. Hitung strain dan stress dari tiap elemen.
8. Interpretasikan kembali hasil-hasil perhitungan yang diperoleh.
2.1.9 Static Analysis
Static analysis adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui seberapa
besar kemampuan dari produk yang dibuat, jika dikenai beban static (beban yang
sifatnya diam/konstan). Sebelum menjalankan simulasi static, terlebih dahulu
memahami konsep dasar yang digunakan untuk jenis analisis ini antara lain
tegangan (stress), deformasi (simpangan), regangan (strain), kekuatan luluh (yield
strength) dan factor keamanan (factor of safety) (Raharjo, Fuad Arief. 2020).
a) Tegangan (Stress)
Secara sederhana tegangan dapat didefinisikan sebagai besaran gaya yang
bekerja pada satu satuan luas permukaan benda yang dikenakan oleh gaya.
Secara matematis definisi tegangan dapat dituliskan pada Persamaan 2.3.

𝝈=

𝑭
𝑨

……………………………………………………………………(2.3)

Keterangan :
F = gaya (N)
A = luas permukaan yang dikenakan gaya (𝑚2 )
Tegangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu tegangan normal dan tegangan geser.
Tegangan normal yaitu tegangan yang bekerja secara tegak lurus pada
permukaan benda (𝜎), sedangkan tegangan geser yaitu tegangan yang bekerja
sejajar dengan permukaan benda (𝜏) (Sutikno, Endi. 2011).
b) Regangan (Strain) dan Deformasi (Simpangan)
Ketika suatu material dilakukan pengujian uji tarik dengan besar beban
tertentu,maka material tersebut akan mengalami pertambahan panjang
(deformasi) dan juga regangan (𝜀). Regangan yaitu seberapa besar pertambahan
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panjang/deformasi (𝛿) dibagi dengan panjang awal (L), dan dinyatakan pada
Persamaan 2.4.

𝜺=

𝜹
𝑳

…………………………………………………………………….(2.4)

c) Kekuatan Luluh (Yield Strength)
Kekuatan luluh merupakan suatu gambaran dari kemampuan material menahan
deformasi permanen, jika digunakan dalam penggunaan struktural yang
menerapkan pembebanan mekanik seperti tarik, tekan, dan puntiran. Dilihat dari
sisi lain, batas luluh ini harus dicapai ataupun dilewati jika material (logam) yang
dipakai pada proses manufaktur produk-produk logam seperti proses rolling,
drawing, stretching dan sebagainya. Dapat dikatakan jika titik luluh adalah suatu
tingkat tegangan yang tidak boleh dilewati dalam penggunaan struktural (in
service), dan harus dilewati dalam proses manufaktur logam (forming process).
Data kekuatan luluh dapat diperoleh dari hasil pengujian uji tarik yang
menghubungkan tegangan (stress) dan regangan (strain), seperti yang ditunjukan
oleh Gambar 2.4 (Rizal, Yose).

Gambar 2.4 Property of Material
(Sumber : Mechanics of Materials,R.C Hibbeler)
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d) Faktor Keamanan (Factor of Safety)
Faktor keamanan yaitu faktor yang menjadi acuan apakah produk yang didesain
aman atau tidak untuk jenis analisis static. Hal yang menjadi acuan dalam faktor
keamanan diantaranya yaitu yield stress material, yang dapat diperoleh dari
kurva stress-strain beserta tegangan (stress) yang ditimbulkan akibat
pembebanan yang dinyatakan pada Persamaan 2.5:
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒐𝒇 𝒔𝒂𝒇𝒆𝒕𝒚 = 𝑻𝒆𝒈𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍
………………………...……….…..…(2.5)
Semakin besar nilai dari faktor keamanan, desain yang dibuat akan semakin
aman namun jika nilai faktor keamanan berkisar antara 0 dan 1 (0 ≤ factor of
safety ≤ 1) desain yang dibuat tidak aman (Raharjo, Fuad Arief. 2020).
2.1.10 Transformasi Tegangan
Meskipun komponen tegangan yang terdapat di suatu titik pada hakekatnya
adalah vektorial, tetapi komponen tegangan tersebut bukanlah vektor yang biasa.
Secara matematis komponen tegangan mematuhi hukum-hukum penjumlahan dan
pengurangan vektor. Tegangan adalah vektor orde tinggi, sebab sebagai tambahan
untuk memiliki besar dan arah, tegangan-tegangan tersebut juga bersangkutan
dengan satuan luas dimana tegangan bekerja. Sehingga dalam menggabungkan
tegangan normal dan geser, persoalan dasar tersebut diselesaikan dengan mengubah
tegangan tersebut menjadi gaya, yang dapat ditambahkan dan dikurangkan secara
vektorial.
Penggunaan jenis tegangan yang ditunjukkan pada Gambar 2.5(a) sangat
penting, karena biasanya tepat untuk memilih satu permukaan dari sebuah elemen
pada batas luar sebuah batang, seperti ABCD dalam Gambar 2.5(a) yang bebas dari
tegangan-tegangan permukaan yang penting. Pada sisi lain, tegangan yang bekerja
pada elemen tersebut pada permukaan sebelah kanan dari benda merupakan yang
paling tinggi di antara tegangan yang sejajar dengan permukaan. Seperti
sebelumnya, untuk penyederhanaan tegangan yang bekerja pada elemen-elemen
tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.5(b).

14

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(a)

(b)

Gambar 2.5 Gambaran Tegangan yang Bekerja Pada Sebuah Elemen.
(Sumber : Popov,E.P. 1996)
Persamaan aljabar akan dibentuk dengan menggunakan sebuah elemen,
seperti yang terlihat dalam Gambar 2.6(a), dalam suatu status tegangan bidang yang
umum. Tegangan tarik normal adalah positif, sedang tegangan tekan adalah negatif.
Tegangan geser positif didefinisikan sebagai bekerja ke atas pada permukaan
sebelah kanan DE dari elemen tersebut. Tegangan geser yang lain akan mengikuti
syarat-syarat keseimbangan, tegangan geser akan mengarah berlawanan.
Transformasi tegangan dicoba dari sistem sumbu koordinat xy menjadi system
sumbu koordinat x'y'. Sudut 𝜃, yang menentukan letak sumbu x' akan positif bila
diukur dari sumbu x mcnuju sumbu y dengan arah yang berlawanan dengan jarum
jam. Dengan melalui suatu bidang BC yang tegaklurus pada sumbu x' melalui
elemen tersebut, kemudiam isolasikan irisan yang terdapat dalam Gambar 2.6(b ).
Bidang BC membuat sudut 𝜃 dengan sumbu vertikal, dan jika bidang ini
mempunyai luas dA, maka luas permukaan AC dan BC secara berturut-turut adalah
dA cos 𝜃 dan dA sin 𝜃. Jika mengalikan tegangan dengan luas yang bersangkutan,
maka dapat membuat suatu diagram gaya yang bekerja pada pasak tersebut, seperti
yang ditunjukkan oleh Gambar 2.6 (c). Kemudian dengan menggunakan persamaan
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keseimbangan statika untuk gaya yang bekerja pada pasak tersebut, maka kita
memperoleh tegangan-tegangan 𝜎𝑥′ dan 𝜏𝑥′𝑦′ yang dinyatakan pada Persamaan 2.6
dan Persamaan 2.7.

∑ 𝐹𝑥′ = 0
𝜎𝑥′ dA = 𝜎𝑋 dA cos 𝜃 cos 𝜃 + 𝜏𝑦 dA sin 𝜃 sin 𝜃
+ 𝜏𝑥𝑦 dA cos 𝜃 sin 𝜃 + 𝜏𝑥𝑦 dA sin 𝜃 cos 𝜃
σ𝑥′

= 𝜎𝑥 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 + 𝜎𝑦 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 + 2𝜏𝑥𝑦 sin 𝜃 cos 𝜃
= 𝜎𝑥

𝜎𝑥′

=

(1+cos 2𝜃)
2

𝜎𝑥 +𝜎𝑦
2

+

+ 𝜎𝑦

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦
2

(1−𝑐𝑜𝑠2𝜃)
2

+ 𝜏𝑥𝑦 sin 2𝜃

cos 2𝜃 + 𝜏𝑥𝑦 sin 2𝜃 ……….……….........…...(2.6)

Dengan cara yang sama, dari ∑ 𝐹𝑦′ = 0

𝜏𝑥′𝑦′

=−

𝜎𝑥 −𝜎𝑦
2

sin 2𝜃 + 𝜏𝑥𝑦 cos 2𝜃 ……………………………………(2.7)

Persamaan 2.6 dan 2.7 tersebut merupakan pernyataan umum untuk
tegangan normal dan tegangan geser, pada bidang yang letaknya ditentukan oleh
sudut 𝜃 yang disebabkan oleh suatu sistem tegangan yang diketahui. Hubungan ini
merupakan persamaan untuk transformasi tegangan dari satu kumpulan sumbu
koordinat ke yang lain. Terutama perlu diperhatikan bahwa σ𝑥 , 𝜎𝑦 dan 𝜏𝑥𝑦
merupakan tegangan-tegangan yang mula-mula diketahui.

16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 2.6 Elemen-Elemen Untuk Menurunkan Rumus-Rumus Tegangan Pada
Bidang Miring.
(Sumber : Popov,E.P. 1996)
2.1.11 Teori Kegagalan (Theories of Failure)
Kegagalan (failure) dari suatu elemen mesin saat menerima pembebanan,
dinyatakan bahwa elemen tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna sesuai
dengan yang direncanakan. Kemudian untuk mengetahui terjadinya kegagalan
perlu diberikan kriteria kapan material tersebut dapat dikatakan gagal, untuk teori
ini terdapat dua kriteria kegagalan yaitu :
1. Distorsi atau deformasi plastik. kegagalan ini menyatakan jika material tersebut
sudah mengalami deformasi plastik karena sudah melewati batas elastis atau
yield.
2. Patah (fracture), kegagalan ini menyatakan jika material tersebut sudah
mengalami patah atau terpisah menjadi dua bagian. Tipe kegagalan ini
digunakan pada batas harga tegangan maksimum yang dijinkan pada material.
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Teori kegagalan dapat dibedakan menurut jenis material yang digunakan,
untuk material getas (brittle) biasanya menggunakan Maximum Normal Stress
Criterion dan Mohr’s Creation, sedangkan untuk material ulet biasanya
menggunakan Maximum Shearing Stress Criterion (Tresca Criterion) dan
Maximum Distortion Energi Criterion (Von Mises Criterion) (Jokowiyono &
Mulyadi. 2012).
2.1.12 Optimasi Topologi
Optimasi

topologi

merupakan

optimasi

yang

digunakan

untuk

meminimalisir massa benda dengan mengoptimalkan layout dari komponen/part
yang akan dioptimalkan. Layout dari komponen/part disusun oleh beberapa elemen
yang menyusunnya, kemudian ukuran mesh dan jumlah elemen akan dieliminasi
untuk nilai yang terendah dari threshold yang telah ditentukan. Teori optimasi
sangat banyak dan beragam antara lain yaitu Solid Isotropic Microstructure with
Penalization

(SIMP),

Evolutionary

Method,

Commercial

Evolutionary

Implementation, dari semua teori optimasi dapat disimpulkan sebagai berikut.
Bahwa optimasi topologi dalam FEM (Finite Element Method) akan membuang
sejumlah massa, yang tidak dibutuhkan melalui elemen dari analisis baik di
kecilkan ukuran elemen atau dihilangkan jumlah elemennya untuk meningkatkan
efisiensi layout atau disebut Rejection Ratio (RR). Elemen yang memiliki nilai
berada jauh dari kriteria kritis atau masih dikatakan aman akan dihilangkan atau
diminimalkan, sedangkan nilai elemen yang memiliki nilai kritis yang paling tinggi
akan dipertahankan. Keseluruhan komponen hanya terdapat elemen dengan nilai
kritis saja, sehingga massa lebih ringan namun mampu menahan dengan beban
kritis tersebut (Raharjo, Fuad Arief. 2020).
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU
Aditya Anggun Wijaya (2017) meneliti tentang Analisis Tegangan Pada
Desain Boom Excavator Kelas 20 Ton. Pada penelitian tersebut boom excavator
yang dilakukan analisis adalah boom excavator kelas 20 ton unreinforcement,
reinforcement versi engineer PT. PQR, dan reinforcement versi engineer PT. XYZ
dengan menggunakan metode elemen hingga. Software yang digunakan untuk
menganalisa tegangan pada penelitian tersebut yaitu Autodesk Inventor
Professional 2015, ketiga desain boom diberi beban dan tumpuan (restraints) yang
sama yaitu 111687,001 N pada pin 1, 94165 N pada pin 2, dan 336842,440 N pada
pin 3.
Sumar Hadi Suryo, Harto, Bambang Yunianto (2020) meneliti Optimasi
Desain Topologi Struktur Arm Excavator CAT 374D L Menggunakan Metode
Elemen Hingga. Pada penelitian tersebut optimasi dilakukan terhadap komponen
arm Excavator CAT Tipe 374D L, material yang digunakan yaitu Hardox 400.
Software yang digunakan untuk mendesain arm adalah Solidwork 2016, sedangkan
pada proses optimasi penelitian tersebut menggunakan software Altair Optistruct.
Pada desain arm excavator dilakukan optimasi topologi dikarenakan bentuknya
merupakan struktur 3D continuum dan optimasi topologi menghasilkan
pengurangan massa yang lumayan besar. Pengaplikasian optimasi topologi pada
penelitian ini bertujuan untuk merubah desain arm excavator menjadi desain yang
lebih ringan. Pendekatan yang dipakai menggunakan metode distribusi elemen
density atau SIMP method yang merubah struktur arm excavator yang kontinum
menjadi struktur diskrit berupa elemen-elemen. Pada penelitian tersebut massa arm
desain awal sebesar 4000 kg, setelah dilakukan proses optimasi massa arm menjadi
3852 kg.
Endi Sutikno (2011) meneliti Analisis Tegangan Akibat Pembebanan Statis
Pada Desain Carbody Tec Railbus Dengan Metode Elemen Hingga. Penelitian ini
dalam melakukan analisa menggunakan 3 software yaitu Autocad 2017 dan Catia
CADAM Drafting digunakan untuk pembacaan geometri model, sedangkan
ANSYS 11.0 digunakan untuk penggambaran finite elemen model dan simulasi.
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Keluaran yang diambil dari simulasi adalah sebaran dan besar tegangan yang
dihasilkan, dari sebaran dan besar tegangan tersebut, struktur dianalisis
kekuatannya dari segi material, apakah masih dalam batas aman kriteria yield atau
tidak. Struktur railbus yang terdiri dari bebagai macam material sekaligus akan
dianalisa menggunakan kriteria kegagalan yang sesuai dengan jenis materialnya
yang ulet, yaitu menggunakan Teori Kegagalan Von Mises. Simulasi yang
dilakukan pada penelitian ini sebaran dan besar tegangan yang terjadi pada desain
konstruksi carbody TeC Railbus pada pembebanan statis. Ketiga tegangan yang
terjadi pada ketiga kasus masih berada pada batas kekuatan material, sehingga dapat
disimpulkan desain konstruksi carbody TeC Railbus dianggap mampu menerima
pembebanan yang akan diterima Railbus saat beroperasi.
Perbedaan penelitian dari Aditya Anggun Wijaya (2017) dengan penelitian
yang telah saya lakukan yaitu terletak pada tipe excavator yang diteliti, tipe
excavator yang dianalisa pada penelitian saya yaitu CAT 320D serta software yang

digunakan dalam menganalisa juga berbeda. Perbedaan penelitian dari Sumar Hadi
Suryo, Harto, Bambang Yunianto (2020) dengan penelitian yang telah saya lakukan
terletak pada komponen excavator yang dianalisa, pada penelitian saya komponen
excavator yang dianalisa yaitu boom. Selain itu, software yang digunakan untuk
menganalisa pada penelitian yang saya lakukan juga berbeda. Sedangkan perbedaan
penelitian dari Endi Sutikno (2011) dengan penelitian yang telah saya lakukan

terdapat pada objek yang diteliti, serta software yang digunakan dalam menganalisa
juga berbeda dengan yang digunakan pada penelitian saya.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Diagram Alir Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi mengikuti diagram alir
yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.
Mulai

Observasi lapangan

Pengambilan data

Mendesain boom

Pembebanan gaya

Kondisi batas, material

Meshing

simpangan, tegangan von-mises
, factor of safety, optimasi

Tidak
SesuaiT dengan
persyaratan

Selesai

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian
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3.2 Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan dalam analisa yaitu metode CAE (
Computer Aided Engineering) dengan software Solidwork 2019. Objek penelitian
difokuskan pada komponen boom unit Excavator Tipe CAT 320D. Penelitian
terhadap unit Excavator Tipe CAT 320D dilakukan bertempat di Kementerian
PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta.
3.3 Peralatan dan Bahan Penelitian
3.3.1

Peralatan Penelitian

Adapun peralatan yang digunakan untuk penelitian yaitu :
1. Catalog Book Caterpillar 320D
Catalog book Caterpillar 320D berfungsi untuk mengetahui standar gaya
potong bucket yang akan digunakan.
2. Laptop
Laptop pada penelitian ini digunakan untuk mengolah data yang diperlukan.
3. Software Solidwork 2019
Software Solidwork 2019 digunakan untuk mendesain, simulasi static
analysis, dan optimasi dengan simulasi topology study.
4. Roll Meter
Roll meter digunakan untuk mengukur dimensi pada excavator secara
manual, terutama pada bagian boom.
5. Jangka Sorong (Caliper)
Jangka sorong (caliper) digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah
lubang, diameter luar dan diameter dalam pada komponen boom.
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3.3.2 Bahan Penelitian
Bahan yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu :
1. Komponen Boom
Boom pada Excavator Tipe CAT 320D ini merupakan komponen utama
yang akan diteliti oleh penulis, komponen boom ditunjukkan oleh Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Komponen Boom
2. Excavator Tipe CAT 320D
Excavator merupakan unit alat berat serba guna yang dapat digunakan untuk
menggali tanah, memuat material, mengangkat material, mengikis tebing,
meratakan permukaan tanah dan memecah tanah yang keras. Berdasarkan kegunaan
excavator tersebut penulis mengambil penelitian pada komponen boom pada saat
kondisi tinggi pemotongan maksimum, jangkauan maksimum di permukaan tanah,
dan kedalaman penggalian maksimum. Excavator Tipe CAT 320 ditunjukkan oleh
Gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Excavator Tipe CAT 320D
(Sumber : Catalog Book Caterpillar 320D)
3.4 Prosedur Dalam Penelitian
Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini harus benar, sehingga dapat
menghasilkan penelitian yang seperti diharapkan.
3.4.1 Studi Literatur dan Observasi Lapangan
Pada tahap ini mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang
akan dikaji, sehingga informasi yang didapat dari studi literatur bisa untuk
memperkuat argumentasi yang ada. Setelah melakukan studi literatur, kemudian
melakukan observasi lapangan yang bertujuan untuk mengukur dimensi komponen
boom secara manual dan mengecek apakah excavator yang ada dalam keadaan
baik.
3.4.2 Pengambilan Data
Dalam pengambilan data harus dilakukan secara langsung pada komponen
yang akan diteliti, karena dengan pengambilan data secara langsung dapat diketahui
secara jelas, seperti material yang digunakan pada boom, dimensi boom excavator,
dan lainnya.
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3.4.3 Pengolahan Data
Dengan data-data yang telah diperoleh dari penelitian, maka tahap
selanjutnya yaitu pengolahan data. Dengan pengolahan data tersebut penulis dapat
mengetahui dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, oleh karena itu tahap
ini merupakan tahap yang penting untuk dapat menjawab tujuan dari penelitian ini.
Dalam pengolahan data ini, terdapat beberapa yang harus diperhitungkan untuk
dapat dianalisa dan disimpulkan, hal tersebut yaitu :
a. Komponen boom yang telah diukur secara manual, didesain dalam bentuk 3
dimensi dengan software Solidwork 2019.
b. Memilih material Hardox 400 untuk digunakan pada boom Excavator Tipe CAT
320D.
c. Melakukan perhitungan pembebanan gaya pada boom disetiap posisi, dengan
metode kesetimbangan.
d. Pada kondisi batas, menentukan tumpuan yang digunakan yaitu tumpuan sendi
(fixed hinge). Selain menentukan tumpuan, pada kondisi batas juga menerapkan
arah serta besar gaya pada boom disetiap posisi.
e. Setelah melakukan kondisi batas, kemudian dilakukan proses meshing. Pada
proses meshing, boom akan dibagi menjadi elemen-elemen kecil. Semakin kecil
ukuran elemen yang dibuat saat membuat mesh, semakin baik juga kualitas mesh
yang akan dihasilkan. Proses meshing menggunakan level 8 dengan ukuran
minimal elemen sebesar 67 mm dan ukuran maksimal elemen sebesar 336 mm.
Sedangkan tipe elemen yang digunakan yaitu Tetrahedral Element, pada elemen
tipe ini memiliki 3 derajad kebebasan yaitu 3 arah translasi sepanjang sumbu x,
y, dan z sehingga digunakan untuk elemen solid.
f. Proses running dilakukan setelah meshing, dengan proses running hasil dari
static analysis seperti tegangan von mises, dan simpangan pada boom disetiap
posisi akan keluar.
g. Report dilakukan untuk mengetahui hasil dari static analysis secara lengkap dan
detail.
h. Melakukan perbandingan tegangan normal dengan tegangan maksimum, untuk
mengetahui boom aman atau tidak untuk menerima tegangan maksimum.
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i. Membuat grafik perbandingan tegangan maksimum dan simpangan pada boom
disetiap posisi.
j. Melakukan optimasi dengan simulasi topology study, pada boom yang
mengalami tegangan maksimum terbesar yaitu saat posisi kedalaman penggalian
maksimum.
k. Melakukan perbandingan massa dan volume boom sebelum optimasi dengan
setelah dilakukan optimasi.
3.4.4 Kesimpulan
Setelah dilakukan tahap pengolahan data, kemudian dilakukan tahap
pembahasan. Pembahasan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai, dari pembahasan yang dilakukan akan diperoleh kesimpulan yang
merupakan jawaban dari tujuan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Model Desain
Model boom pada Excavator Tipe CAT 320D pada posisi tinggi
pemotongan maksimum, jangkauan maksimum di permukaan tanah, kedalaman
penggalian maksimum. Didesain ke dalam 3 dimensi pada software dengan material
Hardox 400, serta dengan dimensi yang disesuaikan dari hasil pengukuran pada
boom. Gambar 4.1 menunjukkan desain boom excavator pada posisi kedalaman
penggalian maksimum, Gambar 4.2 menunjukkan desain boom excavator pada
posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah dan Gambar 4.3 menunjukkan
desain boom excavator pada posisi tinggi pemotongan maksimum. Kemudian
desain boom diuji dengan static analysis pada software agar mengetahui kekuatan
dari boom Excavator Tipe CAT 320D.

Gambar 4.1 Desain Boom Excavator Pada Posisi Kedalaman Penggalian
Maksimum
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Gambar 4.2 Desain Boom Excavator Pada Posisi Jangkauan Maksimum Di
Permukaan Tanah

Gambar 4.3 Desain Boom Excavator Pada Posisi Tinggi Pemotongan Maksimum
Komponen boom pada Excavator Tipe CAT 320D merupakan komponen
penopang dan tuas utama yg digunakan untuk menggerakkan arm naik turun. Boom
Excavator Tipe CAT 320D ini harus dapat menahan beban dari arm, bucket, dan
beban dari luar. Kegunaan boom ini selain sebagai penopang dan tuas utama yg
digunakan untuk menggerakkan arm naik turun, juga sebagai mounting atau
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penempatan bagian-bagian penting excavator, seperti boom cylinder, arm, dan arm
cylinder. Desain boom pada Excavator Tipe CAT 320D ini dibuat berdasarkan data
yang diperoleh dari pengukuran secara manual, dan jurnal (Patil Niteen S., &
Malbhage. Prof. Vinay. M, 2017).
4.2 Bahan dan Material
Tabel 4.1 Data Properti Material Hardox 400 (sumber : Patil Niteen S., &
Malbhage. Prof. Vinay. M, 2017)
Properti Material Hardox 400
Mass Density

7473,58 kg/𝑚3

Yield Strength

1000 MPa

Tensile Strength

1250 MPa

Poisson's Ratio

0,29

Elastic modulus

210000 MPa

Tabel 4.1 menunjukkan data properti dari material Hardox 400, material
tersebut dipilih karena material Hardox 400 merupakan material baja keras yang
cocok untuk penggunaan jangka panjang di lingkungan abrasif dengan tekanan
permukaan tinggi. Karakteristik material yang digunakan harus memiliki nilai yield
strength yang tinggi karena pekerjaan boom cukup berat, material Hardox 400
sering diaplikasikan untuk material container, material komponen alat berat, dan
sparepart mesin pertambangan.
4.3 Penentuan Pembebanan Gaya yang Bekerja Pada Boom Disetiap Posisi
Sebelum melakukan simulasi static analysis pada komponen boom, terlebih
dahulu menentukan pembebanan gaya yang bekerja pada komponen boom disetiap
posisi. Pada penelitian ini, dalam menentukan pembebanan gaya pada komponen
boom menggunakan metode kesetimbangan.
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4.3.1 Posisi Tinggi Pemotongan Maksimum
Gambar 4.4 menunjukkan drawing pembebanan gaya yang bekerja pada
boom saat posisi tinggi pemotongan maksimum, pada gambar tersebut
memperlihatkan gaya potong yang didapatkan dari katalog Caterpillar 320D dengan
menggunakan standar SAE. Gaya potong yang didapatkan yaitu sebesar 131.000
N, kemudian diproyeksikan pada sumbu x dan y. Gaya pada sumbu x (FX) sebesar
109.150 N, dan gaya pada sumbu y (FY) sebesar 72.320 N.

Gambar 4.4 Drawing Pembebanan Gaya yang Bekerja Pada Boom Saat Posisi
Tinggi Pemotongan Maksimum
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a. (Boom Hidrolik)
Komponen boom hidrolik merupakan komponen dari excavator yang
memiliki fungsi untuk menggerakkan komponen boom naik turun saat melakukan
pekerjaan. Dari Gambar 4.4 dapat ditentukan gaya pada boom hidrolik (FCA)
menggunakan persamaan momen pada titik O sama dengan nol, dengan
perhitungan berikut:
∑ 𝑀𝑂 = 0
-109.150 N (9,238 m) + 72.320 N (3,597 m) + FCA Cos 72,73° (0,6 m) – FCA Sin
72,73° (0,602 m) = 0
-1.008.327,7 𝑁𝑚 + 260.135,04 𝑁𝑚 + FCA 0,178 m – FCA 0,575 m = 0
-748.192,66 𝑁𝑚 – FCA 0,397 m = 0
FCA = -1.884.616,272 N (Gaya titik A, arah gaya berlawanan jarum jam)

b. (Arm Hidrolik)
Komponen arm hidrolik merupakan komponen dari excavator yang
memiliki fungsi untuk menggerakan arm sehingga dapat mengayun saat melakukan
pekerjaan. Dari Gambar 4.4 dapat ditentukan gaya pada arm hidrolik (FDE)
menggunakan persamaan momen pada titik B sama dengan nol, dengan perhitungan
berikut:
∑ 𝑀𝐵 = 0
-109.150 N (3,770 m) + 72.320 N (1,880 m) – FDE Cos 51,71° (1,971 m) + FDE Sin
51,71° (2,030 m) = 0
-411.495,5 𝑁𝑚 + 135.961,6 𝑁𝑚 – FDE 1,221 m + FDE 1,593 m = 0
-275.533,9 𝑁𝑚 + FDE 0,372 m = 0
FDE = 740.682,527 N (Gaya titik D, arah gaya searah jarum jam)
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c. (Mounting Arm)
Bagian mounting arm merupakan bagian dari ujung boom yang berfungsi
sebagai dudukan komponen arm untuk dapat bergerak mengayun. Dari Gambar 4.4
dapat ditentukan gaya pada mounting arm (FBO) menggunakan persamaan momen
pada titik E sama dengan nol, dengan perhitungan berikut:
∑ 𝑀𝐸 = 0
-109.150 N (4,183 m) + 72.320 N (2,680 m) + FBO Cos 72,57° (0,412 m) − FBO Sin
72,57° (0,8 m) = 0
-456.574,45 𝑁𝑚 + 193.817,6 𝑁𝑚 + FBO 0,123 m − FBO 0,763 m = 0
-262.756,85 𝑁𝑚 – FBO 0,64 m = 0
FBO = -410.557,57 N (Gaya titik B, arah gaya berlawanan jarum jam)

d. (Mounting Boom)
Bagian mounting boom merupakan bagian ujung bawah boom yang
berfungsi sebagai dudukan komponen boom untuk dapat bergerak mengayun. Dari
Gambar 4.4 dapat ditentukan gaya pada mounting boom (FOB) menggunakan
persamaan momen pada titik C sama dengan nol, dengan perhitungan berikut:
∑ 𝑀𝐶 = 0
-109.150 N (9,837 m) + 72.320 N (2,994 m) − FOB Cos 72,57° (0,602 m) + FBO Sin
72,57° (0,6 m) = 0
-1.073.708,55 𝑁𝑚 + 216.526,08 𝑁𝑚 – FOB 0,180 m + FOB 0,572 m = 0
-857.182,47 𝑁𝑚 + FOB 0,392 m = 0
FOB = 2.186.689,97 N (Gaya titik O, arah gaya searah jarum jam)
Perhitungan dari Gambar 4.4 diatas menunjukkan hasil dari pembebanan
gaya pada komponen boom, saat posisi tinggi pemotongan maksimum. Pada bagian
boom hidrolik, gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik FCA. Sedangkan
pada arm hidrolik, gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik FDE dan pada
mounting arm gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik FBO. Dari
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perhitungan pembebanan gaya diatas, diperoleh hasil besar gaya di boom hidrolik
(FCA) sebesar -1.884.616,272 N (arah gaya berlawanan jarum jam), besar gaya di
arm hidrolik (FDE) sebesar 740.682,527 N (arah gaya searah jarum jam), besar gaya
di mounting arm (FBO) sebesar -410.557,57 N (arah gaya berlawanan jarum jam)
dan besar gaya di mounting boom (FOB) sebesar 2.186.689,97 N (arah gaya searah
jarum jam).
4.3.2 Posisi Jangkauan Maksimum Di Permukaan Tanah
Gambar 4.5 menunjukkan drawing pembebanan gaya yang bekerja pada
boom saat posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah, pada gambar tersebut
memperlihatkan gaya potong yang didapatkan dari katalog Caterpillar 320D dengan
menggunakan standar SAE. Gaya potong yang didapatkan yaitu sebesar 131.000
N, kemudian diproyeksikan pada sumbu x dan y. Gaya pada sumbu x (FX) sebesar
16.600 N, dan gaya pada sumbu y (FY) sebesar 129.940 N.

Gambar 4.5 Drawing Pembebanan Gaya yang Bekerja Pada Boom Saat
Posisi Jangkauan Maksimum Di Permukaan Tanah
a. (Boom Hidrolik)
Komponen boom hidrolik merupakan komponen dari excavator yang
memiliki fungsi untuk menggerakkan komponen boom naik turun saat melakukan
pekerjaan. Dari Gambar 4.5 dapat ditentukan gaya pada boom hidrolik (FCA)
menggunakan persamaan momen pada titik O sama dengan nol, dengan
perhitungan berikut:

33

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

∑ 𝑀𝑂 = 0
16.600 N (0,67384 m) – 129.940 N (9,47937 m) – FCA Cos 58,45° (0,6 m) – FCA
Sin 58,45° (0,60208 m) = 0
11.185,744 𝑁𝑚 – 1.231.749,338 𝑁𝑚 – FCA 0,314 m – FCA 0,513 m= 0
-1.220.563,594 𝑁𝑚 – FCA 0,827 m = 0
FCA = -1.475.893,1 N (Gaya titik A, arah gaya berlawanan jarum jam)

b. (Arm Hidrolik)
Komponen arm hidrolik merupakan komponen dari excavator yang
memiliki fungsi untuk menggerakan arm sehingga dapat mengayun saat melakukan
pekerjaan. Dari Gambar 4.5 dapat ditentukan gaya pada arm hidrolik (FED)
menggunakan persamaan momen pada titik B sama dengan nol, dengan perhitungan
berikut:
∑ 𝑀𝐵 = 0
16.600 N (1,9967 m) – 129.940 N (3,90394 m) – FED Cos 1,01° (0,6972 m) + FED
Sin 1,01° (0,56913 m) = 0
33.145,22 𝑁𝑚 – 507.277,96 𝑁𝑚 – FED 0,697 m + FED 0,01 m = 0
-474.132,74 𝑁𝑚 – FED 0,687 m = 0
FED = -690.149,549 N (Gaya titik D, arah gaya searah jarum jam)

c. (Mounting Arm)
Bagian mounting arm merupakan bagian dari ujung boom yang berfungsi
sebagai dudukan komponen arm untuk dapat bergerak mengayun. Dari Gambar 4.5
dapat ditentukan gaya pada mounting arm (FBO) menggunakan persamaan momen
pada titik E sama dengan nol, dengan perhitungan berikut:
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∑ 𝑀𝐸 = 0
16.600 N (2,693 m) – 129.940 N (4,433 m) − FBO Cos 76,65° (0,569 m) + FBO Sin
76,65° (0,697 m) = 0
44.703,8 𝑁𝑚 – 576.024,02 𝑁𝑚 − FBO 0,131 m + FBO 0,678 m = 0
-531.320,22 𝑁𝑚 + FBO 0,547 m = 0
FBO = 971.335 N (Gaya titik B, arah gaya berlawanan jarum jam)

d. (Mounting Boom)
Bagian mounting boom merupakan bagian ujung bawah boom yang
berfungsi sebagai dudukan komponen boom untuk dapat bergerak mengayun. Dari
Gambar 4.5 dapat ditentukan gaya pada mounting boom (FOB) menggunakan
persamaan momen pada titik C sama dengan nol, dengan perhitungan berikut:
∑ 𝑀𝐶 = 0
16.600 N (0,073 m) – 129.940 N (8,877 m) + FOB Cos 13,35° (0,6 m) – FOB Sin
13,35° (0,602 m) = 0
12.111,800 𝑁𝑚 – 1.153.477,380 𝑁𝑚 + FOB 0,584 m − FBO 0,139 m = 0
-1.141.365,580 𝑁𝑚 + FOB 0,445 m = 0
FOB = 2.564.866,472 N (Gaya titik O, arah gaya searah jarum jam)
Perhitungan dari Gambar 4.5 diatas menunjukkan hasil dari pembebanan
gaya pada komponen boom, saat posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah.
Pada bagian boom hidrolik, gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik FCA.
Sedangkan pada arm hidrolik, gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik
FED dan pada mounting arm gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik FBO.
Dari perhitungan pembebanan gaya diatas, diperoleh hasil besar gaya di boom
hidrolik (FCA) sebesar -1.475.893,1 N (arah gaya berlawanan jarum jam), besar
gaya di arm hidrolik (FED) sebesar -690.149,549 N (arah gaya searah jarum jam),
besar gaya di mounting arm (FBO) sebesar 971.335 N (arah gaya berlawanan jarum
jam) dan besar gaya di mounting boom (FOB) sebesar 2.564.866,472 N (arah gaya
searah jarum jam).
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4.3.3 Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
Gambar 4.6 menunjukkan drawing pembebanan gaya yang bekerja pada
boom saat posisi kedalaman penggalian maksimum, pada gambar tersebut
memperlihatkan gaya potong yang didapatkan dari katalog Caterpillar 320D dengan
menggunakan standar SAE. Gaya potong yang didapatkan yaitu sebesar 131.000
N, kemudian diproyeksikan pada sumbu x dan y. Gaya pada sumbu x (FX) sebesar
98.110 N, dan gaya pada sumbu y (FY) sebesar 86.800 N.

Gambar 4.6 Drawing Pembebanan Gaya yang Bekerja Pada Boom Saat Posisi
Kedalaman Penggalian Maksimum
a. (Boom Hidrolik)
Komponen boom hidrolik merupakan komponen dari excavator yang
memiliki fungsi untuk menggerakkan komponen boom naik turun saat melakukan
pekerjaan. Dari Gambar 4.6 dapat ditentukan gaya pada boom hidrolik (FCA)
menggunakan persamaan momen pada titik O sama dengan nol, dengan
perhitungan berikut:
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∑ 𝑀𝑂 = 0
-86.800 N (5,153 m) – 98.110 N (8,329 m) – FCA Cos 9,57° (0,6 m) + FCA Sin 9,57°
(0,602 m) = 0
-447.280,4 𝑁𝑚 – 817.158,19 𝑁𝑚 – FCA 0,592 m + FCA 0,100 m = 0
-1.264.438,59 𝑁𝑚 – FCA 0,492 m = 0
FCA = -2.569.997,134 N (Gaya titik A, arah gaya berlawanan jarum jam)

b. (Arm Hidrolik)
Komponen arm hidrolik merupakan komponen dari excavator yang
memiliki fungsi untuk menggerakan arm sehingga dapat mengayun saat melakukan
pekerjaan. Dari Gambar 4.6 dapat ditentukan gaya pada arm hidrolik (FDE)
menggunakan persamaan momen pada titik B sama dengan nol, dengan perhitungan
berikut:
∑ 𝑀𝐵 = 0
-86.800 N (1,210 m) – 98.110 N (4,171 m) + FDE Cos 66,81° (2,733 m) – FDE Sin
66,81° (0,736 m) = 0
-105.028 𝑁𝑚 – 409.216,81 𝑁𝑚 + FDE 1,076 m – FDE 0,677 m = 0
-514.244,81 𝑁𝑚 + FDE 0,399 m = 0
FDE = 1.288.834,11 N (Gaya titik D, arah gaya searah jarum jam)

c. (Mounting Arm)
Bagian mounting arm merupakan bagian dari ujung boom yang berfungsi
sebagai dudukan komponen arm untuk dapat bergerak mengayun. Dari Gambar 4.6
dapat ditentukan gaya pada mounting arm (FBO) menggunakan persamaan momen
pada titik E sama dengan nol, dengan perhitungan berikut:
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∑ 𝑀𝐸 = 0
-86.800 N (1,159m) − 98.110 N (5,069 m) − FBO Cos 43,48° (0,05 m) + FBO Sin
43,48° (0,9 m) = 0
-100.601,2 𝑁𝑚 − 497.319,59 𝑁𝑚 − FBO 0,036 m + FBO 0,619 m = 0
-597.920,79 𝑁𝑚 + FBO 0,583 m = 0
FBO = 1.025.593,12 N (Gaya titik B, arah gaya berlawanan jarum jam)

d. (Mounting Boom)
Bagian mounting boom merupakan bagian ujung bawah boom yang
berfungsi sebagai dudukan komponen boom untuk dapat bergerak mengayun. Dari
Gambar 4.6 dapat ditentukan gaya pada mounting boom (FOB) menggunakan
persamaan momen pada titik C sama dengan nol, dengan perhitungan berikut:
∑ 𝑀𝐶 = 0
-86.800 N (4,550 m) − 98.110 N (7,729 m) + FOB Cos 43,48° (0,6 m) – FOB Sin
43,48° (0,602 m) = 0
-394.940 𝑁𝑚 – 758.292,19 𝑁𝑚 + FOB 0,435 m – FOB 0,414 m = 0
-1.153.232,19 𝑁𝑚 + FOB 0,021 m = 0
FOB = 54.915.818,57 N (Gaya titik O, arah gaya searah jarum jam)
Perhitungan dari Gambar 4.6 diatas menunjukkan hasil dari pembebanan
gaya pada komponen boom, saat posisi kedalaman penggalian maksimum. Pada
bagian boom hidrolik, gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik FCA.
Sedangkan pada arm hidrolik, gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik
FDE dan pada mounting arm gaya yang dicari yaitu gaya yang bekerja pada titik FBO.
Dari perhitungan pembebanan gaya diatas, diperoleh hasil besar gaya di boom
hidrolik (FCA) sebesar -2.569.997,134 N (arah gaya berlawanan jarum jam), besar
gaya di arm hidrolik (FDE) sebesar 1.288.834,11 N (arah gaya searah jarum jam),
besar gaya di mounting arm (FBO) sebesar 1.025.593,12 N (arah gaya berlawanan
jarum jam) dan besar gaya di mounting boom (FOB) sebesar 54.915.818,57 N (arah
gaya searah jarum jam).
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4.4 Kondisi Batas
Pada bagian kondisi batas ditentukan tumpuan, arah gaya serta besar gaya
yang akan diterapkan pada komponen boom. Tumpuan yang digunakan yaitu jenis
sendi, untuk tumpuan jenis sendi (fixed hinge) diterapkan pada bagian belakang
boom atau mounting dudukan attachment dan pada bagian silinder boom. Tumpuan
sendi (fixed hinge) sering disebut dengan engsel karena cara bekerja mirip dengan
cara kerja engsel, tumpuan sendi mampu memberikan reaksi arah vertikal dan
horizontal. Artinya tumpuan sendi dapat menahan gaya vertikal dan horizontal,
namun tumpuan sendi ini tidak dapat menahan momen. Penentuan jenis tumpuan
dilakukan, untuk membatasi pergerakan komponen boom ketika simulasi
dilakukan. Selain menentukan tumpuan, pada kondisi batas juga menentukan arah
serta besar gaya yang diterapkan pada komponen boom. Berikut penerapan
tumpuan, arah dan besar gaya yang dilakukan pada komponen boom :
a) Tumpuan boom dengan fixed hinge pada silinder boom seperti ditunjukkan
pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Penentuan Tumpuan Fixed Hinge Pada Boom Excavator Tipe CAT
320D
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b) Tumpuan boom dengan fixed hinge antara boom dengan kendaraan seperti
ditunjukkan pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Penentuan Tumpuan Fixed Hinge Pada Boom Excavator Tipe CAT
320D

c) Penerapan arah dan besar gaya pada boom Excavator Tipe CAT 320D
disetiap posisi.
Tabel 4.2 Penerapan Pembebanan Gaya yang Bekerja Saat Posisi Tinggi
Pemotongan Maksimum
Load
name

Load Image

Load Details

Force-1

Entities:
Reference:
Type:
Values:

2 face(s), 1 plane(s)
PLANE5
Apply force
---; ---; -.740.683 N

Force-2

Entities:
Reference:
Type:
Values:

1 face(s), 1 plane(s)
PLANE4
Apply force
---;
---;
1,88462e+06 N
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Load
name

Load Image

Load Details
Reference:
Values:
Units:

Top Plane
0 0 -9,81
m/s^2

Force-3

Entities:
Reference:
Type:
Values:

2 face(s), 1 plane(s)
PLANE6
Apply force
---; ---; 410.558 N

Force-4

Entities:
Reference:
Type:
Values:

1 face(s), 1 plane(s)
PLANE7
Apply force
---; ---; 2,18669e+06
N

Gravity-1

Tabel 4.2 menunjukkan besar gaya yang bekerja pada boom saat posisi
tinggi pemotongan maksimum. Gaya yang bekerja pada bagian arm hidrolik yaitu
sebesar 740.683 N, gaya yang bekerja pada bagian boom hidrolik sebesar 1.884.616,272 N, gaya yang bekerja pada bagian mounting arm sebesar 410.557,57 N dan gaya yang bekerja pada bagian mounting boom sebesar
2.186.689,97 N. Beban paling besar terdapat pada gaya 4 (mounting boom), karena
pada bagian tersebut melakukan pekerjaan paling berat sehingga membuat beban
yang bekerja pada gaya 4 paling besar.
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Gambar 4.9 Pemberian Gaya Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat Posisi
Tinggi Pemotongan Maksimum
Gambar 4.9 menunjukkan arah gaya pada boom saat posisi tinggi
pemotongan maksimum. Arah gaya pada bagian arm hidrolik searah dengan arah
jarum jam, sedangkan arah gaya pada boom hidrolik berlawanan dengan arah jarum
jam. Arah gaya 1 dengan 2 saling berlawanan karena adanya gaya aksi yang bekerja
pada suatu benda dimana benda ditumpu oleh dua tumpuan, maka akan
menimbulkan gaya reaksi guna menjaga kesetimbangan. Sedangkan arah gaya pada
mounting arm mengarah berlawanan jarum jam, karena disebabkan oleh gerak
dorong silinder arm dan silinder boom. Gaya pada mounting boom mengarah searah
jarum jam karena merupakan gaya reaksi dari gaya di mounting arm.
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Tabel 4.3 Penerapan Pembebanan Gaya yang Bekerja Saat Posisi Jangkauan
Maksimum Di Permukaan Tanah
Load
name

Load Image

Load Details

Force-1

Entities:
Reference:
Type:
Values:

1 face(s), 1 plane(s)
PLANE5
Apply force
---;
---;
1,47589e+06 N

Force-2

Entities:
Reference:
Type:
Values:

2 face(s), 1 plane(s)
PLANE6
Apply force
---; ---; -.690.150 N

Reference:
Values:
Units:

Top Plane
0 0 -9,81
m/s^2

Force-3

Entities:
Reference:
Type:
Values:

2 face(s), 1 plane(s)
PLANE7
Apply force
---; ---; 971.335 N

Force-4

Entities:
Reference:
Type:
Values:

1 face(s), 1 plane(s)
PLANE10
Apply force
---; ---; 2,56487e+06
N

Gravity-1

Tabel 4.3 menunjukkan besar gaya yang bekerja pada boom saat posisi
jangkauan maksimum di permukaan tanah. Gaya yang bekerja pada bagian arm
hidrolik yaitu sebesar -690.149,549 N, gaya yang bekerja pada bagian boom
hidrolik sebesar -1.475.893,1 N, gaya yang bekerja pada bagian mounting arm
sebesar 971.334,95 N dan gaya yang bekerja pada bagian mounting boom sebesar
2.564.866,47 N. Beban paling besar terdapat pada gaya 4 (mounting boom), karena
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pada bagian tersebut melakukan pekerjaan paling berat sehingga membuat beban
yang bekerja pada gaya 4 paling besar.

Gambar 4.10 Pemberian Gaya Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat
Posisi Jangkauan Maksimum Di Permukaan Tanah
Gambar 4.10 menunjukkan arah gaya pada boom saat posisi jangkauan
maksimum di permukaan tanah. Arah gaya pada bagian arm hidrolik searah dengan
arah jarum jam, sedangkan arah gaya pada boom hidrolik berlawanan dengan arah
jarum jam. Arah gaya 1 dengan 2 saling berlawanan karena adanya gaya aksi yang
bekerja pada suatu benda dimana benda ditumpu oleh dua tumpuan, maka akan
menimbulkan gaya reaksi guna menjaga kesetimbangan. Sedangkan arah gaya pada
mounting arm mengarah berlawanan jarum jam, karena disebabkan oleh gerak
dorong silinder arm dan silinder boom. Gaya pada mounting boom mengarah searah
jarum jam karena merupakan gaya reaksi dari gaya di mounting arm.
Tabel 4.4 Penerapan Pembebanan Gaya yang Bekerja Saat Posisi Kedalaman
Penggalian Maksimum
Load
name

Load Image

Load Details
Entities:
Reference:
Type:
Values:

Force-1
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PLANE5
Apply force
---; ---; -2,57e+06 N
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Load
name

Load Image

Load Details

Force-2

Gravity-1

Entities:
Reference:
Type:
Values:

2 face(s), 1 plane(s)
PLANE6
Apply force
---;
---;
1,28883e+06 N

Reference:
Values:
Units:

Top Plane
0 0 -9,81
m/s^2

Entities:
Reference:
Type:
Values:

Force-3

Entities:
Reference:
Type:
Values:

Force-4

1 edge(s), 1 face(s),
1 plane(s)
PLANE7
Apply force
---; ---; 1,02559e+06
N

1 face(s), 1
plane(s)
PLANE8
Apply force
---;
---;
5,49158e+07 N

Tabel 4.4 menunjukkan besar gaya yang bekerja pada boom saat posisi
kedalaman penggalian maksimum. Gaya yang bekerja pada bagian arm hidrolik
yaitu sebesar 1.288.834,11 N, gaya yang bekerja pada bagian boom hidrolik sebesar
-2.569.997,134 N, gaya yang bekerja pada bagian mounting arm sebesar
1.025.593,12 N dan gaya yang bekerja pada bagian mounting boom sebesar
54.915.818,57 N. Beban paling besar terdapat pada gaya 4 (mounting boom), karena
pada bagian tersebut melakukan pekerjaan paling berat sehingga membuat beban
yang bekerja pada gaya 4 paling besar.
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Gambar 4.11 Pemberian Gaya Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat
Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
Gambar 4.11 menunjukkan arah gaya pada boom saat posisi kedalaman
penggalian maksimum. Arah gaya pada bagian arm hidrolik searah dengan arah
jarum jam, sedangkan arah gaya pada boom hidrolik berlawanan dengan arah jarum
jam. Arah gaya 1 dengan 2 saling berlawanan karena adanya gaya aksi yang bekerja
pada suatu benda dimana benda ditumpu oleh dua tumpuan, maka akan
menimbulkan gaya reaksi guna menjaga kesetimbangan. Sedangkan arah gaya pada
mounting arm mengarah berlawanan jarum jam, karena disebabkan oleh gerak
dorong silinder arm dan silinder boom. Gaya pada mounting boom mengarah searah
jarum jam karena merupakan gaya reaksi dari gaya di mounting arm.
4.5 Meshing
Sebelum proses running untuk mengetahui nilai tegangan von mises dan
simpangan, desain boom akan dilakukan proses meshing. Tingkat akurasi dari hasil
simulasi dipengaruhi oleh kualitas mesh yang dibuat. Namun akan berbanding
sejajar dengan kualitas mesh yang dibuat, sehingga waktu running simulasi yang
akan dilakukan software pun ikut meningkat. Semakin kecil ukuran elemen yang
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dibuat saat membuat mesh, semakin baik juga kualitas mesh yang akan dihasilkan.
Pada penelitian ini, proses meshing menggunakan level 8 dengan ukuran minimal
elemen sebesar 67 mm dan ukuran maksimal elemen sebesar 336 mm untuk semua
posisi yang dianalisa. Sedangkan tipe elemen yang digunakan yaitu Tetrahedral
Element, pada elemen tipe ini memiliki 3 derajad kebebasan yaitu 3 arah translasi
sepanjang sumbu x, y, dan z sehingga digunakan untuk elemen solid. Hasil meshing
pada boom Excavator Tipe 320D ditunjukkan pada Gambar 4.12 sampai dengan
4.14.

Gambar 4.12 Meshing Pada Boom Saat Posisi Tinggi Pemotongan Maksimum
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Gambar 4.13 Meshing Pada Boom Saat Posisi Jangkauan Maksimum Di
Permukaan Tanah

Gambar 4.14 Meshing Pada Boom Saat Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
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4.6 Hasil Static Analysis dengan Software
Setelah proses running disetiap posisi boom dengan software telah selesai,
maka hasil dari static analysis dapat diketahui seperti tegangan von mises , dan
simpangan dari setiap posisi boom yang dianalisis. Untuk dapat melihat hasil dari
static analysis secara detail, maka hasil dari static analysis di report untuk
mengetahui nilai dari tegangan von mises, dan simpangan dari setiap posisi boom
secara detail.
4.6.1 Hasil Static Analysis Komponen Boom Pada Posisi Tinggi Pemotongan
Maksimum
Static analysis pada boom Excavator Tipe CAT 320D dilakukan pada 3
posisi yaitu tinggi pemotongan maksimum, jangkauan maksimum di permukaan
tanah, kedalaman penggalian maksimum. Posisi pertama yang dilakukan static
analysis yaitu posisi tinggi pemotongan maksimum, berikut hasil dari static
analysis pada boom saat posisi tinggi pemotongan maksimum :
Tabel 4.5 Tegangan Von Mises Pada Posisi Tinggi Pemotongan Maksimum

Gambar 4.15 Tegangan Von Mises Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat
Posisi Tinggi Pemotongan Maksimum
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Gambar 4.15 dan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa komponen boom tersebut
mengalami tegangan minimum sebesar 0,225 MPa dan tegangan maksimum
sebesar 313,852 MPa. Perbandingan tegangan von mises dengan tegangan normal
yang diizinkan pada boom Excavator Tipe 320D, saat posisi tinggi pemotongan
maksimum dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Factor of safety ( 𝑛𝑠 ) = 2
b. Tegangan normal izin ( 𝜎𝑎 ) =

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦

=

1000 𝑀𝑃𝑎
2

=

500 MPa
c. Jika 𝜏𝑚𝑎𝑥 yang terjadi ≤ 𝜎𝑎 , maka boom excavator aman.
Tabel 4.6 Hasil Analisis Tegangan Von Mises yang Terjadi Pada Posisi Tinggi
Pemotongan Maksimum
Tegangan Von Mises
(MPa)

Tegangan Normal yang
Diizinkan

Keterangan
Kondisi

(MPa)
313,852

500

Aman

287,717

500

Aman

261,581

500

Aman

235,445

500

Aman

209,310

500

Aman

183,174

500

Aman

157,038

500

Aman

130,903

500

Aman

104,767

500

Aman

78,632

500

Aman

52,496

500

Aman

26,360

500

Aman

0,225

500

Aman
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Tabel 4.6 diatas menunjukkan jika boom pada posisi tinggi pemotongan
maksimum tidak mengalami kegagalan material, dengan tetap menggunakan faktor
keamanan (factor of safety) = 2. Karena nilai tegangan maksimum yang terjadi,
masih dibawah dari nilai tegangan normal yang diizinkan. Sehingga boom aman
untuk digunakan, dalam pekerjaan saat posisi tinggi pemotongan maksimum.
Tabel 4.7 Simpangan Pada Posisi Tinggi Pemotongan Maksimum

Gambar 4.16 Simpangan Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat Posisi
Tinggi Pemotongan Maksimum
Tabel 4.7 dan Gambar 4.16 diatas menunjukkan, bahwa komponen boom
saat posisi tinggi pemotongan maksimum mengalami simpangan maksimum
sebesar 5,705 mm dan simpangan minimum sebesar 0,025 mm. Sehingga bagian
pada boom yang mengalami pertambahan panjang paling besar yaitu berada pada
bagian boom yang dapat ditunjukkan dengan node: 1637 yang mengalami
simpangan sebesar 5,705 mm.
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4.6.2 Hasil Static Analysis Komponen Boom Pada Posisi Jangkauan
Maksimum Di Permukaan Tanah
Setelah melakukan static analysis pada komponen boom saat posisi tinggi
pemotongan maksimum, selanjutnya yaitu melakukan static analysis terhadap
komponen boom saat posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah. Berikut
merupakan hasil dari static analysis terhadap komponen boom, saat posisi
jangkauan maksimum di permukaaan tanah :
Tabel 4.8 Tegangan Von Mises Pada Posisi Jangkauan Maksimum Di
Permukaan Tanah

Gambar 4.17 Tegangan Von Mises Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat
Posisi Jangkauan Maksimum Di Permukaan Tanah
Gambar 4.17 dan Tabel 4.8 menunjukkan hasil dari static analysis pada
boom saat posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah. Hasil static analysis
tersebut menunjukkan, bahwa komponen boom mengalami tegangan minimum
sebesar 0,286 MPa dan tegangan maksimum sebesar 467,862 MPa. Perbandingan
tegangan von mises dengan tegangan normal yang diizinkan pada boom Excavator
Tipe 320D, saat posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah dapat ditentukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. Factor of safety ( 𝑛𝑠 ) = 2
b. Tegangan normal izin ( 𝜎𝑎 ) =

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦

=

1000 𝑀𝑃𝑎
2

=

500 MPa
c. Jika 𝜏𝑚𝑎𝑥 yang terjadi ≤ 𝜎𝑎 , maka boom excavator aman.
Tabel 4.9 Hasil Analisis Tegangan Von Mises yang Terjadi Pada Posisi
Jangkauan Maksimum Di Permukaan Tanah
Tegangan Von Mises
(MPa)

Tegangan Normal yang
Diizinkan

Keterangan
Kondisi

(MPa)
467,862

500

Aman

428,897

500

Aman

389,933

500

Aman

350,968

500

Aman

312,003

500

Aman

273,039

500

Aman

234,074

500

Aman

195,109

500

Aman

156,144

500

Aman

117,180

500

Aman

78,215

500

Aman

39,250

500

Aman

0,286

500

Aman

Tabel 4.9 menunjukkan jika boom yang berada pada posisi jangkauan
maksimum di permukaan tanah, aman dan tidak mengalami kegagalan material.
Dengan tetap mempertahankan faktor keamanan (factor of safety) = 2, nilai
tegangan maksimum yang terjadi sebesar 467,862 MPa lebih rendah dari tegangan
normal yang diizinkan yaitu sebesar 500 MPa. Sehingga boom yang berada pada
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posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah masih dalam batas aman, untuk
digunakan dalam pekerjaan pada posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah.
Tabel 4.10 Simpangan Pada Posisi Jangkauan Maksimum Di Permukaan
Tanah

Gambar 4.18 Simpangan Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat Posisi
Jangkauan Maksimum Di Permukaan Tanah
Tabel 4.10 dan Gambar 4.18 menunjukkan jika boom yang berada dalam
posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah, mengalami simpangan
maksimum sebesar 10,739 mm. Dibandingkan dengan simpangan yang terjadi pada
boom saat posisi tinggi pemotongan maksimum, boom pada posisi jangkauan
maksimum di permukaan tanah mengalami kenaikan simpangan maksimum
sebesar 5,034 mm.
4.6.3 Hasil Static Analysis Komponen Boom Pada Posisi Kedalaman
Penggalian Maksimum
Posisi pada boom yang terakhir akan di analisis yaitu pada posisi kedalaman
penggalian maksimum, pada posisi ini nilai gaya yang bekerja merupakan terbesar
dari posisi lainnya. Sehingga boom yang berada pada posisi ini sangat perlu
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dilakukan simulasi static analysis, untuk mengetahui tegangan von mises dan
simpangan yang terjadi. Berikut merupakan hasil dari static analysis, pada boom
saat posisi kedalaman penggalian maksimum :
Tabel 4.11 Tegangan Von Mises Pada Posisi Kedalaman Penggalian
Maksimum

Gambar 4.19 Tegangan Von Mises Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat
Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
Hasil static analysis pada Tabel 4.11 dan Gambar 4.19 menunjukkan, jika
boom pada posisi kedalaman penggalian maksimum mengalami tegangan minimum
sebesar 1,097 MPa dan tegangan maksimum sebesar 971,835 MPa. Boom pada
posisi ini mengalami tegangan maksimum paling besar diantara posisi boom yang
lain, hal tersebut dapat terjadi karena gaya yang bekerja pada boom paling besar di
posisi ini. Perbandingan tegangan von mises dengan tegangan normal yang
diizinkan pada boom Excavator Tipe 320D, saat posisi kedalaman penggalian
maksimum dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. Factor of safety ( 𝑛𝑠 ) = 2
b. Tegangan normal izin ( 𝜎𝑎 ) =

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦

=

1000 𝑀𝑃𝑎
2

=

500 MPa
c. Jika 𝜏𝑚𝑎𝑥 yang terjadi ≤ 𝜎𝑎 , maka boom excavator aman.
Tabel 4.12 Hasil Analisis Tegangan Von Mises yang Terjadi Pada Posisi
Kedalaman Penggalian Maksimum
Tegangan Von Mises
(MPa)

Tegangan Normal yang
Diizinkan

Keterangan
Kondisi

(MPa)
971,835

500

Gagal

890,940

500

Gagal

810,045

500

Gagal

729,150

500

Gagal

648,255

500

Gagal

567,361

500

Gagal

486,466

500

Aman

405,571

500

Aman

324,676

500

Aman

243,781

500

Aman

162,886

500

Aman

81,992

500

Aman

1,097

500

Aman
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Gambar 4.20 Bagian Ujung Boom Mengalami Kegagalan Pada Saat Posisi
Kedalaman Penggalian Maksimum
Tabel 4.12 menunjukkan jika boom pada posisi kedalaman penggalian
maksimum mengalami kegagalan material. Dengan tetap mempertahankan faktor
keamanan (factor of safety) = 2, nilai dari tegangan maksimum yang terjadi lebih
besar dari tegangan normal yang diizinkan. Sehingga boom yang berada pada posisi
ini mengalami kegagalan material, sebab tidak cukup kuat menahan tegangan
maksimum yang terjadi yaitu sebesar 971,835 MPa. Gambar 4.20 menunjukkan
bagian boom yang mengalami kegagalan, bagian boom yang mengalami kegagalan
tersebut berada pada ujung boom yang berhubungan langsung dengan arm yang
ditunjukkan dengan node: 1456.
Tabel 4.13 Simpangan Pada Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
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Gambar 4.21 Simpangan Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D Saat Posisi
Kedalaman Penggalian Maksimum
Tabel 4.13 dan Gambar 4.21 menunjukkan jika boom mengalami simpangan
maksimum sebesar 12,968 mm. Sehingga dibandingkan dengan simpangan yang
terjadi pada posisi boom yang lain, simpangan yang terjadi pada posisi ini
merupakan yang paling tinggi. Hal tersebut dapat terjadi, karena tegangan dan gaya
yang dialami oleh boom pada posisi ini lebih besar dibandingkan dengan posisi
yang lainnya.
4.6.4 Perbandingan Tegangan Von Mises yang Terjadi Pada Boom
Setelah simulasi static analysis terhadap boom Excavator Tipe CAT 320D,
didapatkan nilai tegangan von mises dan simpangan pada setiap posisi boom yang
dianalisis. Hasil dari simulasi static analysis terutama terhadap tegangan
maksimum yang terjadi pada boom disetiap posisi, dari hasil yang didapatkan
menunjukkan perbedaan tegangan maksimum yang terjadi dari satu posisi dengan
posisi yang lainnya. Sehingga untuk memudahkan dalam mengetahui perbedaan
tegangan maksimum yang terjadi pada boom, dapat diperlihatkan dengan grafik
yang menunjukkan nilai tegangan maksimum disetiap posisi.
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Gambar 4.22 Perbandingan Tegangan Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D
Gambar 4.22 diatas menunjukkan perbandingan tegangan maksimum yang
terjadi pada boom disetiap posisi. Boom pada posisi ketinggian pemotongan
maksimum mengalami tegangan maksimum paling rendah yaitu sebesar 313,852
MPa, sedangkan pada posisi kedalaman penggalian maksimum mengalami
tegangan maksimum sebesar 971,835 MPa. Sehingga dari perbandingan tersebut
dapat diketahui, tegangan maksimum paling besar terjadi pada boom saat posisi
kedalaman penggalian maksimum.
4.6.5 Perbandingan Simpangan yang Terjadi Pada Boom
Setelah simulasi static analysis terhadap boom Excavator Tipe CAT 320D,
didapatkan hasil simpangan yang terjadi pada boom. Setiap posisi boom yang
dianalisis mengalami simpangan yang berbeda, sehingga simpangan yang terjadi
perlu dilakukan perbandingan untuk mengetahui perbedaan simpangan yang
terjadi. Perbandingan dari simpangan yang terjadi dapat dibandingkan dengan
grafik, berikut grafik perbandingan simpangan pada boom :
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Gambar 4.23 Perbandingan Simpangan Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D
Gambar 4.23 diatas menunjukkan perbedaan simpangan yang terjadi pada
boom antara posisi satu dengan yang lainnya. Boom pada posisi jangkauan
maksimum di permukaan tanah mengalami simpangan sebesar 10,739 mm,
sedangkan pada posisi tinggi pemotongan maksimum mengalami simpangan
sebesar 5,705 mm. Simpangan tertinggi terjadi pada boom yang berada saat posisi
kedalaman penggalian maksimum, pada posisi tersebut boom mengalami
simpangan sebesar 12,968 mm.
4.7 Hasil Optimasi Pada Boom dengan Simulasi Topology Study
Pada proses optimasi komponen boom dengan topology study, hanya
dilakukan pada posisi boom yang mengalami tegangan maksimum atau tegangan
von mises paling besar. Posisi tersebut yaitu pada saat kedalaman penggalian
maksimum, pada posisi ini boom mengalami tegangan maksimum sebesar 971,835
MPa. Sehingga boom pada posisi tersebut dipilih untuk dilakukan optimasi,
persentase reduksi yang diberikan pada boom yaitu sebesar 10%. Berikut
merupakan hasil dari optimasi dengan simulasi topology study.
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Tabel 4.14 Tegangan Von Mises Setelah Optimasi Saat Posisi Kedalaman
Penggalian Maksimum

Gambar 4.24 Tegangan Von Mises Setelah Optimasi Pada Boom Excavator Tipe
CAT 320D Saat Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
Tabel 4.14 dan Gambar 4.24 menunjukkan jika boom pada posisi kedalaman
penggalian maksimum, setelah dioptimasi mengalami tegangan maksimum sebesar
980,312 MPa. Tegangan maksimum setelah dioptimasi yang terjadi pada boom saat
posisi kedalaman penggalian maksimum mengalami kenaikan dibandingkan
dengan tegangan maksimum yang terjadi pada posisi boom yang sama, atau
sebelum dilakukan optimasi yaitu sebesar 971,835 MPa. Hal tersebut dapat terjadi,
karena massa pada boom setelah dilakukan optimasi berkurang sehingga
menyebabkan tegangan maksimum yang terjadi pada boom setelah optimasi
mengalami kenaikan. Perbandingan tegangan von mises dengan tegangan normal
yang diizinkan pada boom Excavator Tipe 320D, saat posisi kedalaman penggalian
maksimum dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

61

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. Factor of safety ( 𝑛𝑠 ) = 2
b. Tegangan normal izin ( 𝜎𝑎 ) =

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦

=

1000 𝑀𝑃𝑎
2

=

500 MPa
c. Jika 𝜏𝑚𝑎𝑥 yang terjadi ≤ 𝜎𝑎 , maka boom excavator aman.
Tabel 4.15 Hasil Analisis Tegangan Von Mises Setelah Optimasi yang Terjadi
Pada Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
Tegangan Von Mises
(MPa)

Tegangan Normal yang
Diizinkan

Keterangan
Kondisi

(MPa)
980,312

500

Gagal

898,683

500

Gagal

817,053

500

Gagal

735,424

500

Gagal

653,794

500

Gagal

572,165

500

Gagal

490,535

500

Aman

408,906

500

Aman

327,276

500

Aman

245,647

500

Aman

164,018

500

Aman

82,388

500

Aman

0,759

500

Aman
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Gambar 4.25 Bagian Ujung Boom Mengalami Kegagalan Setelah Optimasi Pada
Saat Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
Tabel 4.15 menunjukkan jika boom pada posisi kedalaman penggalian
maksimum setelah optimasi mengalami kegagalan material. Sebab dengan tetap
mempertahankan faktor keamanan (factor of safety) = 2, nilai tegangan maksimum
masih lebih besar dibandingkan dengan nilai tegangan normal yang diizinkan.
Sehingga, hasil tersebut sama seperti hasil dari sebelum dilakukan optimasi. Karena
sebelum dilakukan optimasi, boom yang berada pada posisi yang sama juga
mengalami kegagalan material. Gambar 4.25 menunjukkan jika bagian boom yang
mengalami kegagalan berada pada ujung boom, yang berhubungan langsung
dengan arm. Hal tersebut dapat terjadi karena pada bagian ujung boom menerima
beban dari arm dan bucket, sehingga bagian tersebut harus menerima beban
berlebih dari arm dan bucket.
Dengan analisis yang dilakukan pada boom saat posisi kedalaman
penggalian maksimum, dan hasilnya sebelum optimasi dan setelah optimasi pada
posisi tersebut tetap mengalami kegagalan. Sehingga dengan hasil yang didapatkan,
operator excavator dapat mengetahui jika dengan melakukan pekerjaan pada posisi
penggalian dengan kedalaman maksimum. Beban yang akan diangkat harus
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dibawah dari beban maksimal yang dapat diterima oleh boom. Sebab jika beban
yang diangkat sama atau lebih dari beban maksimal yang dapat diterima, tegangan
maksimum yang terjadi pada boom akan besar. Sehingga seperti hasil analisis yang
didapatkan, komponen boom akan mengalami kegagalan pada bagian ujung boom
yang menghubungkan dengan arm seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.25 atau
ditunjukkan oleh node: 1788.
Tabel 4.16 Simpangan Setelah Optimasi Saat Posisi Kedalaman Penggalian
Maksimum

Gambar 4.26 Simpangan Setelah Optimasi Pada Boom Excavator Tipe CAT 320D
Saat Posisi Kedalaman Penggalian Maksimum
Tabel 4.16 dan Gambar 4.26 menunjukkan jika hasil simpangan maksimum
setelah optimasi, pada boom saat posisi kedalaman penggalian maksimum. Setelah
dilakukan optimasi, boom mengalami simpangan maksimum sebesar 13,733 mm.
Hasil tersebut menunjukkan kenaikan simpangan maksimum, dibandingkan dengan
hasil sebelumnya dengan posisi yang sama. Sebelum optimasi, boom dengan posisi
sama mengalami simpangan maksimum sebesar 12,968 mm.
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Tabel 4.17 Perbandingan Boom Sebelum Optimasi dengan Setelah Optimasi
Pembanding

Sebelum Optimasi

Setelah Optimasi

Massa (Kg)

10.550,3 kg

8.887,18 kg

Volume (𝑐𝑚3 )

1.411.700 𝑐𝑚3

1.189.160 𝑐𝑚3

Tegangan Von Mises

971,835 MPa

980,312 MPa

12,968 mm

13,733 mm

(MPa)
Simpangan
(mm)

Tabel 4.17 menunjukkan perbandingan massa, volume, tegangan von mises
, dan simpangan yang terjadi pada boom saat posisi kedalaman penggalian
maksimum. Massa pada boom setelah optimasi mengalami penurunan, dari
sebelumnya yaitu 10.550,3 kg menjadi 8.887,18 kg. Sehingga massa pada boom
saat posisi kedalaman penggalian maksimum, mengalami pengurangan massa
sebesar 1663,12 kg dari massa boom sebelum dilakukan optimasi. Meskipun setelah
optimasi massa boom berkurang, namun kekuatan dari boom masih sama dengan
sebelum dilakukan optimasi karena optimasi tidak mengurangi kekuatan dari
material yang digunakan. Untuk volume pada boom sebelum optimasi memiliki
volume sebesar 1.411.700 𝑐𝑚3 , dan setelah optimasi boom mengalami penurunan
volume sebesar 222.540 𝑐𝑚3 menjadi 1.189.160 𝑐𝑚3 .
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisa boom Excavator Tipe CAT 320D dengan metode
elemen hingga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Tegangan maksimum yang terjadi pada posisi tinggi pemotongan maksimum
sebesar 313,852 MPa, dan simpangan maksimum yang terjadi sebesar 5,705
mm. Factor of safety = 2, kondisi boom aman untuk menerima beban
maksimum.
2. Tegangan maksimum pada posisi jangkauan maksimum di permukaan tanah
sebesar 467,862 MPa, dan simpangan maksimum yang terjadi sebesar 10,739
mm. Factor of safety = 2, kondisi boom aman untuk menerima beban
maksimum.
3. Tegangan maksimum pada posisi kedalaman penggalian maksimum sebesar
971,835 MPa dan simpangan maksimum yang terjadi sebesar 12,968 mm,
tegangan maksimum terbesar terjadi pada posisi kedalaman penggalian
maksimum. Factor of safety = 2, kondisi pada boom terdapat beberapa titik tidak
aman untuk menerima beban maksimum, sehingga dalam pekerjaan disarankan
beban yang diangkat harus dibawah dari beban maksimum.
4. Tegangan maksimum setelah optimasi sebesar 980,312 MPa, dengan reduksi
massa boom sebesar 10%. Massa boom sebelum optimasi sebesar 10.550,3 kg
setelah optimasi menjadi 8.887,18 kg, sehingga mengalami pengurangan sebesar
1663,12 kg. Volume boom sebelum optimasi yaitu sebesar 1.411.700
𝑐𝑚3 setelah optimasi menjadi 1.189.160 𝑐𝑚3 , volume pada boom menjadi
menurun disebabkan karena massa boom juga mengalami penurunan.
Simpangan pada boom setelah optimasi menjadi sebesar 13,733 mm.
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5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian untuk mengetahui optimasi boom Excavator
Tipe CAT 320D dengan metode elemen hingga. Terdapat beberapa saran yang
harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih baik atau jika ingin
melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu :
1. Melakukan pengujian terhadap boom excavator dengan tipe lain.
2. Lebih teliti dalam melakukan pengukuran manual pada komponen boom, karena
sangat berpengaruh terhadap analisa yang akan dilakukan.
3. Jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan
menggunakan software selain Solidwork 2019 untuk mendapatkan hasil yang
lebih variatif.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Boom Excavator Tipe CAT 320D.

Lampiran 2 : Excavator Tipe CAT 320D.
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Lampiran 3 : Pengecekan Kondisi Excavator.

Lampiran 4 : Pengukuran Dimensi Komponen Excavator.
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Lampiran 5 : Jangka Sorong (Caliper)

Lampiran 6 : Roll Meter
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