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ABSTRACT 

 

MODELLING OF A 2-DOF (TWO DEGREE OF FREEDOM) TENSION LEG 

PLATFORM THAT IS MORE STABLE AGAINST WAVE DISTURBANCES 

 

By 

 

NURYANTO 

 

 Tension Leg Platform (TLP) is an offshore platform structure that floats due 

to buoyancy that is greater than the overall weight of the structure. TLP is 

generally used for oil and gas drilling (exploration) activities. The TLP structure 

consists of a deck, a pontoon, tendon ropes and a foundation. In the existing TLP 

model, the deck and pontoon is a rigid body with structures characteristics that do 

not stand waves (flows with the direction of the waves) so that the structure 

vibrates which damages the structure and drilling equipments. 

 

 In this research, a new TLP model (laboratory scale) was designed with a 

separation between the deck and the pontoon that connected by springs so that the 

structure is more flexible. This separation method is known as the two-degree of 

freedom system (2-DOF) which is developed into the dynamic damping system 

(Dynamic Vibration absorber / DVA). With the DVA method, design parameters 

can be optimized so that the disturbance of the water wave is completely muted by 

the mass of the immersed ponton. 

 

 The results of research showed that the best solution for the new TLP model 

(TLP 2-DOF) that was able to reduce the dynamic response was the deck: 

pontoon mass ratio of 1: 3 (0.3 kg: 0.9 kg) and spring constant 34,3808 N/m. At 

water frequency disturbance of 1.55 hz and 1.74 hz, the TLP 2-DOF model is able 

to reduce vibrations on the deck up to 57% in the horizontal direction (surge) as 

evidenced by numerical simulations using ANSYS. On the experimental results 

the TLP 2-DOF model were able to reduce deck vibrations up to 18.59% at 1.55 

hz water frequency and 21.96% at 1.74 hz water frequency. The difference of  

numerical simulation and experimental values was caused by different conditions 
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where the interference force numerical simulation is assumed to be stable while in 

the experimental tests the interference force originating from the waves is 

relatively unstable. 

 

Keywords : 2-DOF system, Deck, Dynamic Vibration Absorber, Foundation, 

Ponton, Surge, Tendon, Tension Leg Platform. 
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ABSTRAK 

 

MODEL TENSION LEG PLATFORM 2-DOF (TWO DEGREE OF FREEDOM) 

YANG LEBIH STABIL TERHADAP GANGGUAN OMBAK 

 

Oleh 

 

NURYANTO 

 

 Tension Leg Platform (TLP) merupakan struktur anjungan lepas pantai yang 

mengapung akibat gaya apung yang lebih besar daripada berat keseluruhan 

struktur. TLP umumnya digunakan untuk kegiatan pengeboran (eksplorasi) 

minyak dan gas. Struktur TLP terdiri dari deck, ponton, tali tendon dan fondasi. 

Pada model TLP yang sekarang (existing) antara deck dan ponton menjadi satu 

kesatuan (rigid body) dengan karakteristik struktur yang tidak menahan 

gelombang (mengikuti arah gelombang) sehingga keadaan struktur bergetar yang 

berpotensi merusak struktur dan peralatan pengeboran. 

 

 Pada penelitian ini dirancang model TLP baru (skala laboratorium) dengan 

pemisahan antara deck dan ponton yang dihubungkan dengan pegas sehingga 

strukturnya lebih fleksibel. Metode pemisahan ini dikenal dengan sistem dua 

derajat kebebasan (2-DOF) yang dikembangkan menjadi sistem peredam dinamik 

(Dynamic Vibration Absorber/DVA). Dengan metode DVA parameter-parameter 

rancangan bisa dioptimalisasi sehingga gangguan gelombang air sepenuhnya 

diredam oleh massa ponton yang terbenam. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi terbaik untuk model TLP baru 

(TLP 2-DOF) yang mampu meredam respon dinamik adalah rasio massa deck : 

massa ponton sebesar 1:3 (0,3 kg : 0,9 kg) dan konstanta pegas 34,3808  N/m. 

Pada frekuensi gangguan air 1,55 hz dan 1,74 hz model TLP 2-DOF ini mampu 

mereduksi getaran pada deck hingga 57% pada arah horizontal (surge) yang 

dibuktikan melalui simulasi numerik menggunakan ANSYS. Sedangkan pada 

hasil pengujian eksperimen model TLP 2-DOF mampu meredam getaran deck 

hingga 18,59 % pada frekuensi air 1,55 hz dan 21,96 % pada frekuensi air 1,74 hz. 
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Perbedaan nilai simulasi numerik dan eksperimen ini dikarenakan kondisi yang 

berbeda dimana pada simulasi numerik gaya gangguan diasumsikan stabil 

sedangkan pada pengujian eksperimen gaya gangguan yang berasal dari ombak 

relatif tidak stabil. 

 

Kata kunci : 2-DOF system, Deck, Dynamic Vibration Absorber, Fondasi, 

Ponton, Surge, Tendon, Tension Leg Platform. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tension Leg Platform (TLP) merupakan jenis anjungan lepas pantai 

“compliant structure” yang mengapung di atas air laut karena gaya apung 

yang bekerja pada struktur lebih besar daripada berat struktur secara 

keseluruhan (Bhaskara dkk, 2012). TLP umumnya digunakan sebagai tempat 

pengeboran minyak dalam kegiatan eksplorasi migas. Struktur utama dari 

TLP (Gambar 1) adalah deck, ponton, tali tendon, dan fondasi. Struktur TLP 

memiliki ciri-ciri bagian deck mengapung sedangkan bagian ponton 

tenggelam di dalam air laut yang ditambatkan menggunakan tali baja (tendon) 

ke dasar laut.  

 

Gambar 1. Tension Leg Platform (Sagita, 2019) 
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Karakteristik dari TLP adalah respon keseluruhan struktur TLP yang ikut 

bergerak bersama gelombang atau sifatnya tidak menahan gelombang 

(Cendrawani dkk, 2013). Menurut Djatmiko dkk (2012) salah satu persoalan 

yang terjadi pada TLP adalah respon dinamik (goncangan) yang diakibatkan 

oleh gelombang laut. Goncangan ini pada taraf tertentu berpotensi merusak 

struktur dan peralatan pengeboran minyak. Bentuk kerusakan terutama terjadi 

akibat kelelahan (fatigue), baik pada komponen struktur utama maupun 

struktur sekunder dan tersier. 

 

Jika pada model TLP yang sekarang (existing) antara deck dan ponton 

menjadi bodi kaku (rigid body) dan tendon dipasang di bagian ponton, maka 

pada penelitian ini dirancang sebuah model baru dengan pemisahan antara 

deck dan ponton yang dihubungkan menggunakan pegas sehingga menjadi 

struktur yang lebih fleksibel dan tendon dipasang di bagian deck.  

 

Selanjutnya model pemisahan ini akan dianalisis menggunakan software 

berbasis Finite Element Method untuk mengetahui respon dinamik yang 

ditampilkan dalam domain frekuensi vs amplitudo. Metode pemisahan ini 

dikenal dengan sistem dua derajat kebebasan (2-DOF System). Selanjutnya 

model 2-DOF System dikembangkan menjadi sistem peredam dinamik 

(Dynamic vibration Absorber/DVA). Dengan metode DVA parameter-

parameter rancangan bisa dioptimalisasi sehingga gangguan gelombang laut 

sepenuhnya diredam oleh massa ponton yang terbenam. Rancangan model 

TLP baru ini diberi nama “TLP 2-DOF (Two Degree of Freedom).”  
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B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh hasil respon dinamik model TLP 2-DOF yang lebih stabil  

dibandingkan dengan model TLP existing. 

2. Mengetahui solusi alternatif perbandingan pada model TLP 2-DOF antara 

massa deck (  ), massa massa ponton (  ) dan konstanta pegas (kdp). 

3. Mengetahui besarnya nilai reduksi amplitudo model TLP 2-DOF secara 

simulasi numerik dan eksperimen. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Struktur Tension Leg Platform merupakan salah satu struktur yang kompleks 

dalam input data dan analisisnya sehingga pada penelitian ini diberikan 

batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Analisis yang dilakukan hanya respon dinamik dari struktur yang disajikan 

dalam bentuk kurva frekuensi vs amplitudo. 

2. Analisis respon dinamik hanya dilakukan pada bagian deck dengan arah 

gangguan ombak horizontal (surge). Ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

respon vertikal (heave) relatif lebih kecil karena dibatasi tegangan tali 

tendon. 

3. Simulasi numerik dengan software berbasis Finite Element Method 

menggunakan software ANSYS versi student. 

4. Eksperimen dilakukan hanya pada model TLP-DOF dalam skala 

laboratorium. 
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D. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 merupakan pendahuluan 

yang menguraikan tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan sebagai bahasan utama. Bab 2 merupakan tinjauan 

pustaka yang berisikan teori dasar secara singkat yang mendukung penelitian 

ini dan parameter-parameter yang berhubungan dengan penelitian. Bab 3 

merupakan metodologi penelitian yang berisikan tentang tahapan yang 

digunakan dalam pemodelan dan analisis, secara umum ada tiga tahap yaitu 

preprocessing, solusi dan postprocessing. Bab 4 merupakan hasil dan 

pembahasan yang berisikan tentang data-data yang diperoleh dari hasil 

panelitian beserta pembahasannya. Bab 5 merupakan penutup yang berisikan 

kesimpulan yang dapat ditarik serta saran-saran yang disampaikan dari 

penelitian yang sudah dilakukan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Definisi Tension Leg Platform 

 

Tension Leg Platform (TLP) adalah struktur apung vertikal yang biasanya 

digunakan untuk produksi minyak atau gas lepas pantai, dan sangat cocok 

untuk kedalaman air lebih dari 300 m dan kurang dari 1500 m. Platform 

ditambatkan secara permanen dengan cara tendon yang dikelompokkan di 

masing-masing sudut struktur. Sekelompok tendon disebut tension leg 

dimana sifatnya adalah mereka memiliki kekakuan aksial yang relatif tinggi 

(elastisitas rendah), sehingga hampir semua gerakan vertikal platform 

dihilangkan (El-gamal dkk, 2014). 

   

Gambar 2. Komponen Tension Leg Platform(Sagita, 2019) 

 

 Deck 

 

 

 

Ponton 

Tendon 

Fondasi 
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Gambar 2 menunjukkan bagian-bagian dari struktur TLP antara lain deck, 

ponton, tendon dan fondasi. Deck adalah struktur yang mengapung dimana di 

dalamnya terdapat tempat meletakkan fasilitas produksi serta tempat tinggal 

pekerja (Wikipedia, 2018).  

 

Ponton adalah bagian bawah dari platform yang menerima gaya apung untuk 

menjaga agar deck selalu berada di atas air dimana gaya apung yang bekerja 

pada ponton lebih besar jika dibandingkan dengan berat struktur TLP secara 

keseluruhan. Tendon (tether) merupakan tali pengikat  antara platform 

(bagian bawah sudut ponton)  dan fondasi dimana tendon mengalami gaya 

tarik (tension) akibat gaya apung  dari ponton yang kemudian berfungsi untuk 

gaya pengembali untuk struktur TLP terhadap beban luar. Fondasi  

merupakan pondasi yang di tanam ke dasar laut untuk mengikat tali tendon 

(Djatmiko dkk 2012). 

 

1. Beban Gelombang yang Terjadi pada Tension Leg Platform 

Gelombang laut merupakan gejala alam yang menimbulkan ayunan akibat 

massa air yang bergerak tanpa hentinya pada lapisan permukaan maupun 

di bawah permukaan laut. Bentuk gelombang laut maupun macamnya 

sangat bervariasi dan kompleks sehingga hampir tidak dapat diuraikan 

dan sulit digambarkan secara sistematis karena ketidaklinieran, tiga 

dimensi dan mempunyai bentuk yang random. Bentuk gelombang yang 

dihasilkan cenderung tidak menentu dan tergantung pada beberapa sifat 

gelombang seperti periode dan tinggi gelombang yang dibentuk 

(Triadmojo, 1999). 
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Gambar 3 menunjukkan sistem koordinat global dan arah gangguan akibat 

gelombang air laut yang bekerja pada struktur Tension Leg Platform yaitu 

surge, sway, heave, roll, pitch dan yaw. Pada penelitian ini analisis hanya 

dilakukan pada arah gangguan horizontal (surge). 

 

 

Gambar 3. Sistem koordinat global dan arah goncangan(Triadmojo, 1999) 

 

2. Teori Morison 

Persamaan Morison disusun oleh Morison dkk (1950) untuk 

menggambarkan gaya gelombang horizontal yang bekerja pada sebuah 

silinder vertikal yang terpancang di dasar perairan hingga muncul ke 

permukaan air. Morison, dkk menyatakan bahwa gaya yang ditimbulkan 

oleh gelombang permukaan utuh (unbroken surface wave) pada sebuah 

silinder vertikal tersebut tersusun dari dua komponen gaya yaitu 

komponen gaya inersia (inertia force) dan gaya seret (drag force). Teori 

ini dalam penggunaannya dibatasi kondisi bahwa diameter silinder adalah 

kecil dibandingkan dengan panjang gelombang datangnya yaitu berkisar 
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1/10 atau kurang sehingga distorsi atau difraksi gelombang akibat 

keberadaan silinder diabaikan (Gde dan Rudy, 2003). 

 

Dengan demikian, persamaan Morison didapat dengan cara 

menggabungkan komponen gaya inersia dan komponen gaya seret di atas. 

Jadi gaya per satuan panjangnya adalah:  

 

                  

       ̇  
 

 
      | |                                            

 

Dimana 

  = Gaya morison per satuan panjang 

  = Massa jenis air laut 

  = Luas penampang struktur 

  = Diameter luar struktur 

   = Koefisien inersia 

   = Koefisien seret 

  = Kecepatan horizontal partikel gelombang 

 ̇ = Percepatan horizontal partikel gelombang 

 

B. Model TLP 2-DOF 

 

Pada penelitian ini diusulkan rancangan baru TLP dimana pada model yang 

umum digunakan (existing) antara deck dan ponton  menjadi satu-kesatuan 

(rigid body) dan tali tendon dipasang pada bagian bawah ponton. Pada 

penelitian ini antara deck dan ponton dipisahkan oleh pegas sehingga sifat 
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strukturnya lebih fleksibel dan tali tendon dipasang pada bagian deck. 

Perbandingan rancangan baru dan rancangan existing TLP ini dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                             (b) 

Gambar 4. (a) Model TLP existing dan (b) Model TLP 2-DOF 

 

 

Gambar 4 menunjukkan perbandingan antara model TLP existing dan model 

TLP 2-DOF (model yang diusulkan). Dapat dilihat pada model TLP 2-DOF 

terdapat pegas yang memisahkan antara deck dan ponton.  Tujuan dari 

pemisahan kedua massa ini agar  sistem secara keseluruhan menjadi dua 

derajat kebebasan (2-DOF system) sehingga jika dimodelkan seperti Gambar 

5. 

 

 

 

 

k,c k,c 

Deck 

Ponton 

Mean water line 

Deck 

Ponton 

Fgangguan 
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Gambar 5. Mekanisme model TLP 2-DOF yang memenuhi persamaan 

getaran 2 derajat kebebasan 

 

Pada Gambar 5 kTLP  didefinisikan sebagai kekakuan struktur TLP 2-DOF. 

Kekakuan struktur TLP 2-DOF ini diperoleh akibat adanya tali tendon yang 

dipasang pada deck dan ditambat ke dasar laut (fix). Ketika ada gaya 

gangguan horizontal yang bekerja pada bagian ponton maka secara otomatis 

akan ada gaya inersia (pengembali) ke arah sebaliknya. Selanjutnya md -

didefinisikan sebagai massa deck sedangkan mp didefinisikan sebagai massa 

ponton. Selanjutnya kdp didefinisikan sebagai kekakuan batang kantilever 

penghubung antara deck dan ponton. Sedangkan cp adalah nilai redaman dari 

air yang bekerja pada ponton. 

 

C. Teori Getaran 2 Derajat Kebebasan (2-DOF) 

 

Teori getaran 2 derajat memiliki 2 frekuensi pribadi karena terdapat 2 massa 

yang bekerja seperti yang ditunjukan pada Gambar 6. Gerakan pada sistem 

diuraikan dengan koordinat x1(t) dan x2(t) yang mendefinisikan posisi massa 

pertama (m1) dan massa kedua (m2) pada setiap waktu (t) dari posisi 

𝑘𝑇𝐿𝑃 

𝑥𝑑 , �̇�𝑑 , 𝑥 𝑑 

𝐹𝑝 

𝑥𝑝 , �̇�𝑝,𝑥 𝑝 

 

𝑚𝑑 

𝑚𝑝 

𝑘𝑑𝑝 

𝑐𝑝 

𝐹𝑑 
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keseimbangan serta gaya eksternal F1(t) dan F2(t) bekerja pada massa m1 dan 

m2 (Rao, 2011). Gambar 6 menunjukkan sistem getaran teredam 2 derajat 

kebebasan beserta diagram benda bebas. 

 

 

 

 

Gambar 6. Sistem getaran 2 derajat kebebasan teredam 

 

Penerapan metode newton untuk masing-masing massa memberikan 

persamaan gerak sebagai berikut. 

              ̇     ̇                                  

         ̇          ̇                                 

 

 Dimana 

 m1 = massa pertama (kg) 

 m2 = massa kedua (kg) 

 c = koefisien redaman (Ns/m) 

 k1 = kekakuan pegas 1 (N/m) 

 k2  = kekakuan pegas 2 (N/m) 

k3 = kekakuan pegas 3 (N/m) 

  

Persamaan (2) dan (3) merupakan persamaan diferensial orde kedua yang 

digabungkan. Karena itu dapat  diaganggap bahwa gerakan massa pertama 

m1 m2 

k1 k2 k3 

x1(t) 

c1 c2 c3 

f1(t) 

x2(t) 

f2(t) 
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(m1) akan mempengaruhi gerakan massa kedua (m2) dan sebaliknya sehingga 

persamaan (2) dan (3) dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

 

[ ] ⃗     [ ] ̇⃗    [ ] ⃗     ⃗                                      

 

Dimana [ ] adalah matriks massa, [ ] adalah matriks redaman, [ ] adalah 

matriks kekakuan,  ⃗    adalah vektor simpangan (displacement) dan   ⃗    

adalah vektor gaya yang diperoleh dari persamaan berikut. 

[ ]  [
   
   

]                                                       

[ ]  *
        
        

+                                              

[ ]  [
        
        

]                                             

 ⃗    {
     

     
}                                                        

 ⃗    {
     

     
}                                                        

 

Solusi terhadap persamaan (4) adalah untuk mengetahui respon dinamik yang 

terjadi pada deck dan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti Gambar 7 Pada 

d = 1 terlihat bahwa pada model TLP existing mengalami resonansi 

(amplitudo besar), namun pada model TLP 2-DOF justru memiliki simpangan 

nol (Karyasa, 2011). Output dari penelitian ini adalah optimasi kesesuaian 

antara m, k dan c, pada model TLP 2-DOF agar respon dinamiknya lebih 

stabil dibandingkan TLP existing.  Hasil optimasi ditampilkan menjadi 

persamaan untuk merancang TLP yang lebih stabil. 
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Gambar 7. Grafik respon dinamik amplitudo vs frekuensi (Karyasa, 2011) 

 

D. Teori Getaran Metode Ayunan Bandul (Pendulum) 

 

Getaran umumnya terjadi akibat adanya gaya yang bervariasi dengan waktu. 

Contohya adalah ayunan sebuah pendulum yang dikaitkan dengan sebuah 

kawat seperti Gambar 8. 

 

Gambar 8. Getaran sederhana dari ayunan bandul (pendulum) 

(Bhimadi, 2010) 
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Gambar 8 menunjukkan getaran sederhana dari ayunan bandul (pendulum). 

Jika sebuah massa (m) dilepas setelah disimpangkan membentuk sudut (Ө) 

pada posisi-1, maka energi kinetiknya adalah nol. Namun pada posisi yang 

bersamaan energi potensialnya adalah mgl(1-cosӨ). Karena gaya gravitasi 

(mg) akan memberikan torsi sebesar mgl sinӨ di titik O (Bhimadi, 2010). 

 

Hal ini akan memberikan percepatan angular searah jarum jam. Ketika 

mencapai posisi-2, semua energi potensial benda dikonversi menjadi energi 

kinetik. Ayunan benda kemudian berlanjut ke posisi-3, namun torsi yang 

berlawanan dengan arah jarum mulai bereaksi akibat gaya resultan sebagai 

gaya radial. Hal ini menyebabkan terjadinya perlambatan pada benda. 

Kecepatan benda berkurang hingga menjadi nol pada posisi-3. Pada posisi ini 

semua energi kinetik benda dikonversi menjadi energi potensial. Akibat 

adanya torsi dari resultan grafitasi dan tegangan tali, dan meskipun pada 

posisi- 2 tidak ada gaya resultan radial, benda melanjutkan ayunannya dengan 

arah waktu. contohnya, ayunan sebuah pendulum yang dikaitkan dengan 

sebuah berlawanan jarum jam, dengan percepatan secara angular dan 

melewati titik-Z. 

 

Dalam penelitian ini teori getaran metode bandul diterapkan pada bagian 

batang kantilever dan massa ponton (mp). dalam mekanisme perancangan 

model TLP 2-DOF untuk batang kantilever dibuat fix pada bagian deck 

sehingga ketika ponton menerima gaya gangguan horizontal maka simpangan 

yang terjadi pada kantilever adalah simpangan sudut terhadap waktu (Ө)t. 
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Gambar 9. Model getaran metode bandul yang memenuhi mekanisme  

batang kantilever (kdp) TLP 2-DOF 

 

Pada Gambar 9 mk didefinisikan sebagai massa batang katilever dan mp 

didefinisikan sebagai massa ponton. Jika diasumsikan massa dari batang 

kantilever adalah merata maka dengan menggunakan metode energi diperoleh 

penurunan rumus energi kinetik seperti persamaan (10). 

                                           

     
 

 
  (  ̇)

 
 
 

 
(
 

 
)  (  ̇)

 
                                    

 

Selanjutnya untuk penurunan rumus energi potensial dapat dilihat pada 

persamaan (11). 

                                           

                     
 

 
                                  

 

 

mp 

Ө 
L 

mk 

Batang 

kantilever 
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Sehingga diperoleh persamaan gerak sistem yang dapat dilihat pada 

persamaan (12) dan (13). 

 

  
            (   

  

 
)    ̇     (   

  

 
)        

   [
   

  
 ⁄

   
  

 ⁄
    ] (

 

 
)                                                

 

Untuk sudut oksilasinya yang kecil maka dapat diasumsikan sin Ө = Ө, 

sehingga persamaan geraknya menjadi 

   [
   

  
 ⁄

   
  

 ⁄
] (
 

 
)                                                 

 

Adapun frekuensi pribadi sistem ditunjukan pada persamaan (14) 

   √
   

  
 ⁄

   
  

 ⁄
(
 

 
)                                            

 

E. Getaran Paksa 

 

Getaran paksa (forced vibration) terjadi jika gaya dari luar biasanya      

          atau           selama gerakan getarannya bekerja pada sistem. 

Getaran paksa umumnya pada sistem cenderung bergetar pada frekuensi 

sendiri di samping mengikuti frekuensi eksitasi. Jika ada gesekan maka, 

bagian gerakan yang ditahan oleh gaya eksitasi sinusoida secara perlahan 

hilang. Dengan demikian sistem akan bergetar pada frekuensi gaya eksitasi 

dengan mengabaikan kondisi awal atau frekuensi pribadi sistem. Bagian 

getaran yang berlanjut terus-menerus ini disebut getaran keadaan steadi 

(tunak) atau respon (Sebayang, 1992). 
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Pada penelitian ini getaran paksa Fo sin ωt terjadi pada bagian ponton akibat 

adanya gangguan horizontal yang berasal dari ombak air. Berikut merupakan 

contoh getaran paksa sistem 2 derajat kebebasan yang ditampilkan pada 

Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Getaran paksa pada sistem getaran 2 derajat kebebasan 

 

Gambar 10 menunjukkan getaran paksa pada sistem getaran 2 derajat 

kebebasan. Untuk getaran paksa tanpa peredam maka persamaan gerak adalah 

sebagai berikut. 

                                                               

                                                                 

 

Dengan mensubtitusikan    
    untuk          ,    

    untuk    dan 

   
    untuk    maka persamaan (15) dan (16) menjadi 

   
      

               
          

        
                 

   
      

          
         

                               

 

m1 

m2 

k1 

k2 

x2 

x1 
Fo sin ωt 
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Dimana   √   dibagi dengan      dan disusun kembali sehingga diperoleh 

persamaan (19) dan (20). 

          
                                              

             
                                            

 

Dengan menggunakan metode cramer persamaan (19) dan (20) dapat 

diselesaikan sehingga diperoleh persamaan (21) dan (22) 

   

[
     
        

  
]

                        
  

   
         

  

                              
                

 

   

[
          

    
    

]

                        
  

   
    

                              
               

 

Karena fungsi gaya adalah             (    
   ),      (   

   ) 

maka 

     (   
  )(    ) 

     (   
        ) 

     [(           )              ] 

                                                             

 

     (   
  )(    ) 

     (   
        ) 
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     [(           )              ] 

                                                             

 

Tetapi                   ; dan pernyataan    hanya mengandung 

harga nyata. Maka      atau      yakni gerakan massa sefasa atau      di 

luar fasa dengan eksitasi. Dengan demikian maka respon keadaan steadi 

adalah sebagai berikut. 

      
         

  

                              
               

      
    

                              
             

 

F. Vibration Absorber (Penyerap Getaran Dinamis) 

 

Vibration absorber atau penyerap getaran dinamis merupakan suatu sistem 

yang biasanya dalam bentuk pegas massa sederhana yang ditambahkan ke 

sistem massa utama yang bergetar akibat adanya eksitasi dari luar. Tujuan 

dari penambahan massa ini adalah untuk meredam getaran pada massa utama 

sehingga mempunyai amplitudo yang sangat kecil (Sebayang, 1992). 

 

Pada penelitian ini diterapkan metode Vibration absorber yaitu pemisahan 

atara deck dan ponton yang dihubungakan oleh pegas dimana deck bertindak 

sebagai massa utama yang akan diredam getarannya sedangkan ponton 

bertindak sebagai massa tambahan untuk meredam getaran pada deck. Contoh 

penerapan metode Vibration absorber ditunjukkan pada Gambar 11. 
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(a)                                 (b) 

Gambar 11. Vibration absorber pada sistem pegas massa 

 

Gambar 11a memperlihatkan sebuah massa  (m1) yang bergetar akibat adanya 

eksitasi paksa. Agar amplitudo pada massa utama (m1) menjadi kecil maka 

ditambahkan massa tambahan (m2) seperti Gambar 11b. Sistem pada Gambar 

11 adalah dua derajat kebebasan dengan fungsi gaya yang bekerja pada massa 

m1. Dengan demikian maka persamaan gerak dari Gambar 11b adalah sebagai 

berikut. 

                                                       

                                                          

 

Ambil           dan           maka               dan 

             . Dengan mensubtitusi harga ini ke persamaan (27) dan 

(28) maka diperoleh persamaan (29) dan (30). 

          
                                           

            
                                          

 

m1 m1 

m2 

Fo sin ωt Fo sin ωt 

k1 k1 

k2 

x1 

x2 
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Untuk memperkecil amplitudo getaran massa utama (m1) yakni    , maka 

       
   harus sama dengan nol. Oleh karena itu       

  dan    

     ⁄  Dengan demikian m2 dirancang sedemikian rupa agar frekuensi 

pribadinya sama dengan frekuensi gangguan. Bila ini terjadi maka amplitudo 

getaran massa utama (m1) adalah nol. 

 

G. Defleksi Batang Kantilever Penghubung Deck dan Ponton pada Model 

TLP 2-DOF 

 

Defleksi merupakan perubahan bentuk pada balok dalam arah x atau y karena 

adanya pembebanan horizontal maupun vertikal. Deformasi pada balok 

dijelaskan berdasarkan defleksi dari posisi awal sebelum diberikan beban. 

Defleksi dapat diukur dari posisi awal netral sebelum diberi beban  ke posisi 

akhir setelah diberi beban (James, 2004). 

 

Dalam penelitian ini digunakan sebuah kantilever berbentuk balok 

penghubung antara deck dan ponton dengan material Stainless Steel AISI 304. 

Adapun material properties dari material Stainless steel AISI 304 ditampilkan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Material Properties AISI 304 

Property Value 

Density 7896 kg/m
-3

 

Poisson’s Ratio 0,25 

Elastic Modulus 193 MPa 

Melting Temperature 1811 K 

Test Temperature 300 K 

Yield Strength 760 MPa 

Tensile Strength 1100 MPa 

 

Teori defleksi ini digunakan untuk menghitung nilai kekakuan dari batang 

kantilever penghubung deck dan ponton (kdp) pada model TLP 2-DOF. 

Berikut merupakan skema pembebanan kantilever yang ditampilkan dalam 

Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Skema perhitungan nilai kekakuan kantilever penghubung deck  

dan ponton (kdp) 

 

Gambar 12 menunjukkan skema perhitungan nilai kekakuan kantilever 

penghubung deck dan ponton (kdp) yang dihitung menggunakan persamaan 

(32). 

mp 
mp 

x(t) 

l kdp 

kantilever 
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Dimana 

kdp = kekakuan kantilever penghubung deck dan ponton (N/m) 

E = modulus elastisitas (N/m
2
) 

I = momen inersia (m
4
) 

l = panjang kantilever (m) 

 

Adapun profil dari batang kantilever penghubung antara deck dan ponton 

ditampilkan dalam Gambar 13. 

 

 

 

Gambar 13. Profil kantilever 

 

Gambar 13 menunjukkan profil dari kantilever penghubung antara deck dan 

ponton pada model TLP 2-DOF yang dihitung menggunakan persamaan (33). 

  
   

  
                                                         

Dimana 

I = momen inersia batang (m4) 

b = lebar batang (m) 

h  = tinggi batang (m) 

 

 

b 

h 
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H. Hukum Archimedes 

 

Hukum archimedes berbunyi “Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat 

cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung 

(gaya ke atas) sebesar berat zat cair yang dipindahkannya (purwanto, 2014)”. 

Pada penelitian ini model TLP 2-DOF dirancang dengan bagian ponton yang 

tenggelam seluruhnya ke dalam air sedangkan bagian deck mengapung. 

Untuk menjaga kestabilan struktur maka ditambat dengan tali tendon pada 

bagian deck. Ponton yang tenggelam ini digunakan sebagai gaya apung yang 

bekerja pada struktur TLP 2-DOF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Gaya apung yang bekerja pada TLP 2-DOF 

 

Gambar 14 merupakan skema gaya apung yang bekerja pada model TLP 2-

DOF dimana gaya apung pada ponton dirancang lebih besar dari pada berat 

struktur secara keseluruhan agar tidak tenggelam. Gaya apung ponton dapat 

dihitung menggunakan persamaan (34). 

deck 

ponton 

W 

Fa 

Permukaan 

Air 
k,c k,c 
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Dimana 

   = Gaya apung ponton (N) 

   = Massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

   = Volume ponton yang tenggelam (m
3
) 

  = Gravitasi (m/s
2
) 

 

I. Metode Elemen Hingga (ANSYS) 

 

Metode elemen hingga (MEH) atau finite element method (FEM) merupakan 

salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk memperoleh solusi 

dari berbagai persoalan teknik, meliputi analisis getaran, analisis tegangan, 

perpindahan panas, elektromagnetik, dan aliran fluida baik dalam kondisi 

steady, transien, linier, maupun nonlinier (Moaveni, 2008). 

 

Gambar 15. Tampilan software ANSYS 

 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

Line 1 Line 2 Line 3 

Node 1 

Node 2 

Node 3 

Node 4 
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Gambar 15 merupakan tampilan salah satu software yang dapat digunakan 

untuk analisis elemen hingga yaitu ANSYS, yang memiliki tiga fase utama 

analisis yaitu preprocessing, solution, dan postprocessing. 

 

1. Tahap Preprocessing 

Tahap preprocessing merupakan tahap pemodelan geometri dengan 

memisahkan solusi domain ke dalam elemen hingga dan membagi 

geometri menjadi elemen hingga. Selanjutnya diasumsikan fungsi bentuk 

untuk menampilkan karakter fisik elemen, dengan memilih tipe elemen 

yang tersedia pada ANSYS Library. Pada penelitian ini, TLP 2-DOF 

dimodelkan menjadi persamaan getaran 2 derajat kebebasan sehingga 

dipilih element type jenis structural mass dan combination spring damper 

yang didefinisikan nilainya menggunakan menu real constants. 

Selanjutnya kondisi batas pada model diberikan menggunakan menu 

modelling dengan menginput line dan keypoint. Seperti pada Gambar 9 

terdapat node 1 dan node 4  mendefinisikan sebagai titik mati (fix) 

sedangkan node 2 dan node 3 mendefinisikan besaran massa. 

 

2. Tahap Solution 

Pada tahap solution, permasalahan yang telah didefinisikan akan dihitung, 

kemudian persamaan aljabar linier ataupun nonlinier diselesaikan secara 

numerik untuk mendapatkan hasil. Pada penelitian ini ada dua tipe solusi 

analisis  yang digunakan yaitu adalah analysis modal dan analysis 

harmonic. Analysis modal digunakan untuk membatasi kondisi simulasi 

model bahwa model hanya bergerak arah horizontal (x-axis) menggunakan 
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menu define loads. Kondisi ini didasarkan pada jenis analisinya bahwa 

TLP untuk arah vertikal (y-axis) respon dinamiknya sangat rendah. 

Sedangkan analysis harmonic digunakan untuk mendefinisikan jenis 

analisis respon dinamik dimana dapat ditentukan interval frekuensi yang 

akan diambil datanya serta dapat diatur jarak ketelitian frekuensi (number 

substeps) menggunakan menu load step opts – time/frequenc – freq and 

substeps. 

 

3. Tahap Postprocessing 

Tahap postprocessing adalah tahap terakhir untuk mendapatkan informasi 

penting sesuai dengan analisis yang dilakukan. Pada penelitian ini analisis 

yang dilakukan adalah analisis getaran 2 derajat kebebasan sehingga hasil 

yang dicari adalah kurva frekuensi vs amplitudo. Kurva ini dalam ANSYS 

dapat ditampilkan menggunakan menu TimeHist Postpro dengan memilih 

keypoint (massa) yang sudah didefinisikan sebelumnya. Label dari kurva 

ini dapat diatur dengan menu PlotCtrl – Style – Graphs – Modify Axes. 

Contoh hasil simulasi ANSYS yang ditampilkan dalam kurva frekuensi vs 

amplitudo dapat dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Kurva frekuensi vs amplitudo dari ANSYS



28 
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 hingga bulan November 2019 

di Laboratorium Mekanika Struktur Jurusan Teknik Mesin Universitas 

Lampung. 

 

B. Alur Penelitian 

 

Adapun urutan tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan ditampilkan 

secara umum dalam diagram alir pada Gambar 17. 

Mulai 

 

Study literatur 

Journal dan text book 

 

Simulasi numerik ANSYS  

model TLP 2-DOF 

 

Menentukan besaran massa 

deck dan ponton (md:mp) 

 

 

        md:mp           md:mp           md:mp           md:mp 

          1:3                      1:2                   2:3                   1:1 

 

A 
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Running simulasi ANSYS 

 

Memilih model TLP 2-DOF dengan  

respon dinamik paling stabil 

 

membuat model TLP 2-DOF 

 

Pengujian 

 

Validasi hasil respon dinamik  

simulasi numerik dan eksperimen 

 

Selesai 

 

Gambar 17. Diagram alir penelitian 

 

Selanjutnya untuk urutan tahapan simulasi numerik model TLP 2-DOF 

menggunakan ANSYS diperlihatkan pada Gambar 18. 

 

   Mulai 

 

Persiapan alat dan bahan simulasi 

(Komputer dan software ANSYS) 

 

 

    Membuat DBB TLP     Membuat DBB TLP 

       2-DOF system                 existing 

 

 

A 

B C 
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         Menentukan massa deck,               Menentukan massa  

      ponton, dan konstanta pegas               total 

 

 

Input gaya gangguan 

arah horizontal 

 

Simulasi harmonic response 

dengan ANSYS 

 

 Kurva frekuensi vs amplitudo 

       

 

        TIDAK                    Amplitudo TLP 

2-DOF System < TLP 

Existing 

 

          YA 

Selesai 

 

Gambar 18. Diagram alir simulasi numerik 

 

 

C. Pengambilan Data Simulasi 

 

Pada proses simulasi ini model TLP 2-DOF dimodelkan dalam skala kecil 

(laboratorium) sehingga dalam analisisnya diperlukan data skala 

laboratorium. Dalam penelitian ini sudah dibuat mekanisme ombak skala 

B C 
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laboratorium yaitu alat pembangkit gelombang sehingga data dapat diperoleh 

melalui eksperimen ke alat tersebut.  

 

Gambar 19. Alat pembangkit gelombang 

 

Gambar 19 merupakan alat pembangkit gelombang yang digunakan untuk 

mencari data-data yang dibutuhkan dalam proses simulasi model TLP 2-DOF. 

Adapun spesifikasi alat ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Spesifikasi alat 

Nama alat Alat Pembangkit Gelombang 

Frekuensi gangguan air (fgangguan) 1,55 hz dan 1,74 hz 

Arah ombak Horizontal (surge) 

Panjang (p) 200 cm 

Lebar (l) 60 cm 

Tinggi (t) 80 cm 

Tinggi Air (h) 60 cm 

Amplitudo Air (A) 2 cm 

Panjang Gelombang (λ) 35 cm 

 

Pemicu ombak 
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Tabel 2 menunjukkan spesifikasi dari alat pembangkit gelombang dimana 

pada alat ini frekuensi gangguan air dapat diatur menjadi 2 macam yaitu 1,55 

hz dan 1,74 hz. 

 

Proses pengambilan data serta analisis yang dilakukan pada penelitian ini di 

perlihatkan pada tabel 3. 

Tabel 3. Data untuk simulasi model TLP 2-DOF menggunakan ANSYS 

No md mp md : mp mk kdp kTLP cp Fp 

1. 0,3 kg 0,9 kg 1:3 0,04 kg     

2. 0,45 kg 0,9 kg 1:2 0,04 kg     

3. 0,6 kg 0,9 kg 2:3 0,04 kg     

4. 0,9 kg 0,9 kg 1:1 0,04 kg     

 

Tabel 3 menunjukkan data yang akan dicari untuk simulasi pada model TLP 

2-DOF dimana pada penelitian ini dilakukan 4 kali simulasi dengan 

perbandingan massa deck dan ponton yang berbeda yaitu 1:3, 1:2, 2:3 dan 1:1 

pada frekuensi gangguan yang berbeda yaitu 1,55 hz dan 1,74 hz. Pada Tabel 

3,  md didefinisikan sebagai massa deck, mp adalah massa ponton, kdp adalah 

nilai kekakuan pegas kantilever penghubung antara deck dan ponton, mk 

adalah massa batang kantilever, kTLP adalah kekakuan struktur TLP 2-DOF 

akibat adanya tegangan tali tendon, cp adalah koefisien redaman yang 

diperoleh dari redaman ponton yang tenggelam dan F adalah gaya gangguan 

horizontal dari air. 

 

Berdasarkan skema model TLP 2-DOF yang ditunjukan pada Gambar 5  

bahwa gaya gangguan bekerja pada bagian ponton sekaligus ponton bertindak 

sebagai peredam dinamik (absorber) maka besaran massa ponton dibuat tetap 
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yaitu sebesar 0.9 kg sementara massa deck yang diubah-ubah hingga 

menemui respon dinamik yang paling stabil. Setelah dilakukan 4 kali simulasi 

dengan parameter frekuensi gangguan yang berbeda yaitu 1,55 hz dan 1,74 hz 

maka diambil satu model dengan respon dinamik TLP 2-DOF  paling stabil 

yang dibandingkan dengan respon dinamik dari TLP existing.  

 

Adapun nilai nilai gaya gangguan yang bekerja pada ponton (Fp) diperoleh 

melalui eksperimen ke alat pembangkit gelombang dan skema pengambilan 

data ditampilkan pada Gambar 20. 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 20. Skema proses pengambilan data gaya gangguan horizontal 

dari gelombang air 

 

Gambar 20 merupakan skema proses pengambilan data nilai gaya gangguan 

horizontal (surge) yang dihitung dengan persamaan (35). 

                                                                 

Dimana 

 kdp = nilai kekakuan kantilever penghubung deck dan ponton (N/m)

 Fp = gaya horizontal yang bekerja pada ponton (N) 

 x = displacement (m) 

mp 

x 
Arah gelombang 

Pemicu 

ombak 
𝜔 𝜔, 𝜆,𝐴 

Fp 

Pegas 

kantilever (kdp) 



34 
 

Selanjutnya nilai redaman yang bekerja diperoleh melalui eksperimen ke alat 

pembangkit gelombang dengan skema yang ditampilkan pada Gambar 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Skema proses pengambilan data redaman air 

 

Gambar 21 merupakan skema proses pengambilan data redaman air dimana 

massa ponton ditenggelamkan hingga dasar selanjutnya dilepaskan sehingga 

ponton yang tenggelam akan mengapung ke permukaan pada kecepatan 

tertentu. Nilai redaman ini dapat dihitung menggunakan persamaan (36). 

   
  
 ̇
                                                               

Dimana 

 cp = koefisien redaman (Ns/m) 

 Fa = gaya apung yang bekerja pada ponton (N) 

  ̇ = kecepatan apung (m/s) 

 

Selanjutnya nilai kekakuan struktur TLP 2-DOF (kTLP) diperoleh melalui 

eksperimen dengan skema pengambilan data yang ditampilkan pada Gambar  

22. 

 

m
p
 

m
p
 

Air 

Fa 

l �̇� 
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Gambar 22. Skema pengambilan data nilai kekakuan struktur  

TLP 2-DOF (kTLP) 

 

Gambar 22 menunjukkan skema pengambilan data nilai kekakuan struktur 

TLP 2-DOF (kTLP). Pada Gambar 22 model TLP 2-DOF digerakan ke arah 

sumbu x (getaran bebas) untuk sehingga diperoleh frekuensi pribadi sistem 

yang dihitung menggunakan persamaan (37) dan (38). 

     
 

 
                                                            

       
 

 
                                                      

Dimana 

fTLP = frekuensi pribadi struktur total TLP 2-DOF (hz) 

 TLP = frekuensi pribadi struktur total TLP 2-DOF (rad/s) 

n  = jumlah getaran 

t  = waktu (s) 

 

Arah gerakan 

md 

mp 

md 

mp 

md 

mp 
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Setelah diperoleh frekuensi pribadi struktur total TLP 2-DOF selanjutnya 

dihitung nilai kekakuan struktur TLP 2-DOF (kTLP) akibat adanya tegangan 

tali tendon menggunakan persamaan (39). 

         
                                                       

Dimana 

     = nilai kekakuan struktur TLP 2-DOF (N/m) 

 

D. Prosedur Simulasi 

 

Simulasi numerik menggunakan ANSYS dilakukan setelah data yang 

dibutuhkan sudah lengkap. Pada simulasi model TLP 2-DOF yang dianalisis 

hanya respon dinamik bagian deck saja. Simulasi dilakukan dengan 

memodelkan model TLP 2-DOF menjadi persamaan getaran 2 derajat 

kebebasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Transformasi model TLP 2-DOF menjadi persamaan 

getaran 2 derajat kebebasan 

 

Deck 

Ponton 
Fp 

x(t) 

Ө 
mk 

md 

mp 
Fp 

kTLP 
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Gambar 23 merupakan tranformasi model TLP 2-DOF menjadi persamaan 

getaran 2 derajat kebebasan yang tujuannya mempermudah dalam proses 

simulasi numerik menggunakan ANSYS.  

 

Dapat dilihat pada Gambar 23 bahwa bagian deck mengapung dan bagian 

ponton tenggelam sehingga gaya gangguan horizontal dari air sepenuhnya 

bekerja pada ponton sehingga jika dimodelkan menggunakan ANSYS akan 

terlihat seperti Gambar 24. 

 

 

Gambar 24. Pemodelan getaran 2 derajat kebebasan dalam ANSYS 

 

Gambar 24 menunjukkan pemodelan getaran 2 derajat kebebasan 

menggunakan ANSYS, dimana bagian ponton yang diberikan gaya gangguan 

horizontal. Adapun prosedur simulasinya sebagai berikut. 

1. Tahap Preprocessing 

a. Mengatur satuan unit software ANSYS menjadi SI dengan cara pada 

bagian Command Prompt ketik perintah “/UNIT,SI” lalu tekan enter. 

md 

mp 

kdp 

kTLP 

deck (md) 

ponton (mp) 

kantilever (mk) 
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b. Memilih tipe elemen structural massa dan combination dengan cara 

memilih tab Preprocessor-->Element Type-->Add/Edit/Delete-->Add.. 

lalu pilih structural massa (MASS21) dan combination (COMBIN14) lalu 

OK. MASS21 merupakan titik elemen yang memiliki hingga enam derajat 

kebebasan. Sebuah massa dan rotary inertia yang berbeda dapat 

ditetapkan untuk setiap arah koordinat pada tipe MASS 21. Sedangkan 

COMBIN14 memiliki kemampuan longitudinal atau torsional dalam 

aplikasi 1-D, 2-D, atau 3-D. Opsi longitudinal spring-damper adalah 

elemen uniaxial tension-compression dengan kebebasan hingga tiga 

derajat di setiap node. Pada COMBIN14 tidak ada beban bending atau 

aksial yang dipertimbangkan. 

c. Mendefinisikan besaran massa dan konstanta pegas dengan cara memilih 

tab Preprocessor --> Element Type --> Real Constant --> Add/Edit/Delete 

--> Add.. lalu masukan angka dan pilih Ok. 

d. Menentukan node dengan cara memilih tab Preprocessor --> Modelling  -

-> Create --> Nodes --> In Active CS lalu masukan angka titik sumbu x, 

y, z dan pilih Ok. 

e. Membuat line antar node serta memasukan data massa dan konstanta 

pegas yang sudah didefinisikan sebelumnya dengan cara memilih tab 

Preprocessor --> Modelling  --> Create --> Elements --> Elem Attributes 

selanjutnya pilih Auto Numbered --> Thru Nodes lalu klik pada node dan 

pilih Apply --> Ok. 

f. Menampilkan pemodelan sistem getaran 2 derajat kebebasan dengan cara 

pilih menu PlotCtrls --> Style --> Size and Shape lalu pada bagian display 
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and element pilih On lalu klik ok. Selanjutnya pilih menu Plot --> 

Element. 

 

2. Tahap Solution 

a. Mendefinisikan boundary System dengan cara memilih tipe analisis 

Modal. Selanjutnya pilih tab Solution --> Apply --> Structural --> 

Displacement --> On Nodes lalu klik bagian yang akan dibatasi 

pergerakannya. 

b. Menambahkan gangguan sistem berupa gaya arah horizontal dengan cara 

pilih tab Solution --> Define Loads --> Apply --> Structural --> 

Force/Moment --> On Nodes lalu klik node yang akan diberi gaya 

gangguan pilih ok. Pada bagian value masukan nilai gaya gangguan, pada 

bagian Direction of force/mom pilih FX untuk membatasi kondisi gaya 

gangguan hanya pada arah sumbu x. 

 

3. Tahap PostProcessing 

a. Menampilkan frekuensi pribadi sistem dengan cara pilih tab Solution --> 

Solve --> Current LS --> ok selanjutnya tunggu hingga proses simulasi 

selesai. Pilih tab General Postproc --> Result Summary. 

g. Menganalis sistem ke respon dinamik dengan cara pilih tipe analisis 

Harmonic. Selanjutnya klik Load Step Opts --> Time/Frequenc --> Freq 

ans Substeps. Pada bagian Harmonic freq range masukan nilai frekuensi 

dimulai dari 0 dan pada bagian Number of substeps masukan nilai interval 

frekuensi lalu klik Ok. Selanjutnya pilih tab Solution --> Solve --> 

Current LS --> Ok. 
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h. Menampilkan respon dinamik yang disajikan dalam bentuk kurva 

frekuensi vs amplitudo dengan cara klik tab TimeHist Postpro --> Add 

data. Pada jendela Add Time-History Variable pilih Nodal Solution --> 

DOF Solution --> X-Component of displacement --> Ok lalu klik node 

yang akan dilihat respon dinamiknya pilih ok selanjutnya pilih Graph 

Data. 

 

E. Prosedur Pengujian 

 

Pada pengujian ini, yang perlu dipersiapkan adalah model TLP existing dan 

TLP 2-DOF serta perangkat UVS Gunt Hamburg (Universal Vibration 

System). Adapun model TLP existing ditampilkan pada Gambar 25. 

 

Gambar 25. Model TLP existing 

 

Gambar 25 menunjukkan model TLP existing. Pada model terdapat dudukan 

massa yang bertujuan untuk memvariasi besaran massa deck dan ponton. 

Selanjutnya bagian deck ditempel sebuah pelat logam yang berfungsi sebagai 

komponen yang dibaca oleh sensor photogate pada perangkat UVS.  

Deck 

Ponton 

Dudukan 

massa 

Massa 

tambahan 

Pelat 

logam 
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Gambar 26. Detail drawing model TLP existing skala laboratorium 

 

Gambar 26 menunjukkan detail drawing model TLP existing skala 

laboratorium yang dibuat menggunakan software Computer Aided Design 

(CAD). Selanjutnya untuk model TLP 2-DOF ditampilkan pada Gambar 27. 

 

Gambar 27. Model TLP 2-DOF 
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Gambar 27 menunjukkan model TLP 2-DOF dengan berbagai komponen. 

Pada model terdapat dudukan massa yang bertujuan untuk memvariasi 

besaran massa deck dan ponton. Selanjutnya bagian deck ditempel sebuah 

pelat logam yang berfungsi sebagai komponen yang dibaca oleh sensor 

photogate pada perangkat UVS. Sensor photogate digunakan untuk membaca 

respon amplitudo pada model TLP 2-DOF dengan luaran kurva frekuensi vs 

amplitudo melalui software FFT Analyzer.  

 

Gambar 28. Detail drawing model TLP 2-DOF skala laboratorium 

 

Gambar 28 menunjukkan detail drawing model TLP 2-DOF skala 

laboratorium yang dibuat menggunakan software Computer Aided Design 

(CAD). Selanjutnya untuk set-up peralatan pengujian ditampilkan pada 

Gambar 29. 
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Gambar 29. Set-up peralatan pengujian model TLP 2-DOF 

 

Gambar 29 menunjukkan set-up peralatan pengujian model TLP 2-DOF. Pada 

Gambar 29 terdapat sensor photogate (non-contact) TM 150.01 yang 

diarahkan ke pelat logam model TLP 2-DOF bagian deck. Tipe sensor ini 

tidak bisa bersentuhan secara langsung dengan komponen yang akan diuji 

sehingga pemasangannya harus diberi jarak 1-2 cm. 
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(non-contact) 

TM 150.01 

Model TLP 2-

DOF 

Interface Box 

TM 150.20 

Perangkat UVS 

Gunt Hamburg 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian dan simulasi serta pembahasan yang telah dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Model TLP 2-DOF terbukti mampu meredam getaran akibat gaya 

gangguan horizontal secara signifikan dibandingkan dengan model TLP 

existing yang dibuktikan dengan kurva frekuensi vs amplitudo. 

2. Solusi terbaik model TLP 2-DOF yang mampu meredam gaya gangguan 

horizontal adalah perbandingan massa deck 0,3 kg dan massa ponton 0,9 

kg (1:3) serta besaran konstanta pegas 34,3808 N/m. Model TLP 2-DOF 

terbukti meredam getaran pada gaya gangguan horizontal 0,952 N dan 

1,066 N. 

3. Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa model TLP 2-DOF pada 

gaya gangguan horizontal sebesar 0,952 N dan 1,066 N mampu 

mereduksi puncak amplitudo resonansi hingga 57%. 

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model TLP 2-DOF mampu 

meredam getaran pada deck hingga 18,59 % pada gaya gangguan 

horizontal 0,952 N dan 21,96 % pada gaya gangguan horizontal 1,066 N. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil yang sudah diperoleh, maka 

disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Simulasi numerik tidak hanya pada arah gaya gangguan horizontal 

(surge) saja melainkan kesemua derajat kebebasan yaitu sway, heave, roll, 

pitch dan yaw. 

2. Parameter frekuensi gangguan dibuat mendekati frekuensi air laut yang 

sesungguhnya. 

3. Dibuat jenis ponton yang berbeda-beda pada model TLP 2-DOF untuk 

melihat respon dinamik yang paling stabil. 
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