
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia teknologi dan informatika terus berkembang seiring perkembangan 

teknologi yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari semakin pentingnya 

penggunaan komputer pada saat ini. Komputer dapat digunakan untuk 

melakukan banyak hal dengan memanfaatkan berbagai piranti lunak yang ada. 

 

Piranti lunak banyak dimanfaatkan oleh para engineer saat ini untuk 

melakukan tugasnya. Mereka menggunakan piranti lunak untuk memudahkan, 

mempercepat, serta mendapatkan data yang akurat. Salah satu pemanfaatan 

piranti lunak oleh para engineer saat ini adalah untuk merancang mesin. 

 

Perancangan mesin harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

karena hal itu akan memengaruhi kemampuan serta daya tahan mesin tersebut. 

Salah satu hal yang memengaruhi daya tahan mesin adalah kekuatan dari 

struktur mesin tersebut. Struktur mesin yang baik adalah yang tidak mudah 

patah atau rusak, sehingga dapat menahan beban yang besar. Apabila mesin 

memiliki struktur dengan syarat tersebut, maka mesin juga akan lebih tahan 

lama sehingga akan mengurangi biaya perawatan mesin tersebut. 
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Struktur mesin terdiri dari rangkaian balok, maka dari itu kekuatan balok 

sangatlah penting bagi struktur mesin. Apabila suatu balok mengalami suatu 

beban, maka akan ada gaya geser dan momen lentur yang terjadi pada balok. 

Gaya geser dan momen lentur inilah yang akan menyebabkan defleksi atau 

bahkan patah apabila balok tersebut tidak mampu menahan beban tersebut. 

Untuk itu, perlu diketahui gaya geser dan momen lentur balok pada struktur 

mesin. Analisis statis tentu (determined static) dapat digunakan untuk 

menghitung gaya geser dan momen lentur pada balok. Setelah mengetahui 

besar gaya geser dan momen lentur pada balok, maka dapat ditentukan jenis 

material atau bahan dari balok yang digunakan untuk perancangan balok. 

 

Agar dapat dengan mudah melihat gaya geser dan momen lentur yang terjadi, 

maka digunakan diagram untuk melihatnya. Untuk mendapatkan hasil pada 

diagram, terlebih dahulu dilakukan analisis dan penghitungan gaya pada 

balok. Untuk memudahkan analisis serta perhitungan tersebut, maka penulis 

akan membuat sebuah  program simulasi diagram gaya geser dan momen 

lentur pada beam dengan menggunakan program komputasi. Piranti lunak 

yang digunakan untuk membuat program tersebut adalah MATLAB v7.10. 

Dan sebagai pembanding untuk mengetahui tingkat akurasi dari program yang 

dibuat, maka digunakan INVENTOR 2013. 

 

Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Dian Savitri pada tahun  

2008. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 
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kesetimbangan gaya, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan 

metode garis pengaruh. Selain itu, pada penelitian ini juga menganalisis 

tegangan geser yang terjadi pada balok dan beban yang dianalisis terdiri dari 

tiga jenis beban yaitu beban terpusat, beban terdistribusi, dan beban momen, 

sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan beban berjalan. (Savitri, 

2008) 

 

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat program analisis balok 

untuk mendapatkan data gaya geser dan momen lentur berupa diagram gaya 

geser dan momen lentur. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman peneliti  dalam melakukan analisis, 

penelitian yang dilakukan dibatasi dalam beberapa hal, yaitu: 

1. Tumpuan yang digunakan pada struktur paling banyak 2 jenis tumpuan. 

2. Jenis tumpuannya adalah roller, hinged, dan fixed. 

3. Jenis balok yang digunakan adalah balok tertumpu sederhana, balok 

menjulur, dan kantilever. 

4. Jenis pembebanan yang digunakan beban terpusat, beban terdistribusi 

merata, dan beban momen. 

5. Beban yang digunakan paling banyak 3 beban. 

6. Gaya yang terjadi di sumbu-x dianggap nol. 
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7. Efek dari pembebanan pada balok yang dianalisa adalah gaya geser, 

momen lentur, dan tegangan geser. 

8. Jenis penampang batang yang digunakan adalah lingkaran, bujur sangkar, 

dan persegi panjang. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari beberapa bagian yang menerangkan tentang isi 

penelitian ini. Pada BAB I menguraikan tentang latar belakang, tujuan 

penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi yang 

digunakan. Pada BAB II berisikan landasan teori dari beberapa literatur yang 

mendukung pembahasan tentang studi kasus yang diambil. Dasar teori ini 

dijadikan sebagai penuntun untuk memecahkan masalah yang berbentuk 

uraian kualitatif atau model matematis. Metode yang digunakan penulis dalam 

pelaksanaan penelitian yaitu tentang prosedur penelitian, diagram alur 

penyelesaian tugas akhir, diagram alur pembuatan program, dan diagram alur 

kerja program dijelaskan pada BAB III. Hasil dan pembahasan tentang 

pembuatan program terdapat pada BAB IV. Bagian ini berisikan data-data dan 

pembahasan tentang data-data tersebut. Penjelasan mengenai perhitungan dan 

contoh kasus juga dijelaskan pada bagian ini. Kesimpulan dan saran dari data 

yang diperoleh dan pembahasan dari penulis tentang studi kasus yang telah 

dilakukan oleh penulis ditulis pada BAB V dari skripsi ini. Sedangkan pada 

bagian terakhir berisikan literatur-literatur atau referensi-referensi yang 

diperoleh penulis untuk menunjang penyusunan laporan penelitian, serta 

beberapa hal yang mendukung penelitian ini terlampir. 


