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4.1. Grafik Perbandingan Nilai Defleksi Data Analisis Pengukuran dan

Analisis Teoritis

Berdasarkan data yang didapat dari analisis pengukuran dan analisi teori,

maka dapat dibuat grafik nilai defleksi dari benuk penampang pipa persegi empat

dan bentuk penampang pipa bulat dengan variasi tumpuan yang berbeda.
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Gambar 4.1 Grafik nilai defleksi tumpuan engsel rol dengan bentuk

penampang pipa persegi empat
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Gambar 4.2 Grafik nilai defleksi tumpuan engsel rol dengan bentuk

penampang pipa bulat
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Dari gambar 4.1 dan gambar4.2 dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara

nilai defleksi penampang pipa persegi empat dan penampang pipa bulat. Pada

grafik nilai defleksi penampang persegi empat terdapat selisih nilai antara data

hasil pengukuran dengan hasil perhitungan teoritis, dimana perhitungan teoritis

yang digunakan adalah teori statika struktur dan teori metode elemen hingga.

Nilai defleksi maksimal data hasil perngukuran adalah 9 x 10"5 m, sedangkan data

secara teoritis adalah 7,55 x 10"5 m. Pada penampang pipa bulat, selisih nilai

defleksi yang didapat tidak terlalu besar.

Untuk nilai defleksi tumpuan engsel rol menggantung (gambar 4.3 dan

gambar 4.4), pada dasarnya sama dengan tumpuan engsel rol, akan tetapi pada

tumpuan engsel rol menggantung bentuk grafiknya berbanding terbalik dengan

tumpuan engsel rol. Pada grafik tumpuan engsel rol menggantung, nilai defleksi

yang didapat hampir tidak terdapat berbedaan baik itu data hasil pengukuran atau

secara teoritis.
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Pada penampang pipa persegi empat, nilai defleksi maksimal dari data hasil

pengukuran adalah ± 5,7 x 10° m dan data hasil secara teoritis adalah ± 5,5 x 10"

m, sedangkan pada penampang pipa bulat nilai defleksi yang didapatkan hampir

sama antara data hasil perhitungan dengan data hasil teoritis, yaitu ± 5,5 x 10"5 m.
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Gambar 4.3 Grafik nilai defleksi tumpuan engsel rol menggantung

dengan bentuk penampang pipa persegi empat
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Gambar 4.4 Grafik nilai defleksi tumpuan engsel rol menggantung

dengan bentuk penampang pipa bulat
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Dari gambar 4.5 dan gambar 4.6 (grafik nilai defleksi tumpuan jepit-jepit)

hasil yang didapatkan antara data hasil pengukuran dan data hasil teoritis terdapat

selisih nilai defleksi yang besar, berbeda dengan nilai defleksi yang didapat pada

tumpuan engsel rol dan tumpuan engsel rol menggantung. Selisih nilai defleksi

antara data hasil pengukuran dan data hasil teoritis dari penampang pipa persegi

empat adalah ± 3, sedangkan pada penampang pipa bulat adalah ± 2.
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Gambar 4.5 Grafik nilai defleksi tumpuan jepit-jepit dengan bentuk

penampang pipa persegi empat
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Gambar 4.6 Grafik nilai defleksi tumpuan jepit-jepit dengan bentuk

penampang pipa bulat
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Gambar 4.7 Grafik nilai defleksi tumpuan kantilever dengan bentuk

penampang pipa persegi empat
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Untuk tumpuan kantilever (jepit) pada penampang pipa persegi empat

(gambar 4.7) terdapat selisih antara data hasil pengukuran maju, mundur dan data

hasil teoritis. Dimana pada data hasil pengukuran maju lebih besar disbanding

data hasil pengukuran mundur, sedangkan jika dibandingkan dengan data hasil
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teoritis keduanya lebih kecil. Hal ini juga terjadi pada penampang pipa bulat

(gambar 4.8), namun pada penampang pipa bulat hasil nilai defleksi yang

didapatkan tidak begitu besar perbedaannya.
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Gambar 4.8 Grafik nilai defleksi tumpuan kantilever dengan bentuk

penampang pipa bulat
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Dari semua grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa data hasil pengukuran

dan data hasil teoritis.berbeda nilainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

yaitu :

> Penempatan alat ukur yang kurang tepat.

> Pengaruh tumpuan yang kurang sempurna.

> Pembulatan dari hasil perhitungan

4.2. Analisis Alat Ukur

Dalam proses percobaan yang telah dilakukan pada alat uji kekakuan batang

terjadi penyimpangan-penyimpangan alat ukur, dimana penyimpangan-

penyimpangan tersebut secara teori dinamakan kesalahan alat ukur. Bentuk

kesalahan kesalahan tersebut antara lain :

1. Dead Zone, dimana perubahan harga masukan tidak berpengaruh

terhadap harga keluaran

Dial Indicator

Gambar 4.9 Grafik Deadzone
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2. Zero drift, dimana terjadi pcrgeseran nilai ukur pada alat ukur walaupun

tidak ada masukan.

Skala Dial Indicator

Dial Indicator

Gambar 4.10 Grafik Zero

3. Non Linearity, yaitu hubungan antara harga masukan dengan hasii ukur

tidak linier.

Keluaran

Masukan

Dial Indicator

Gambar 4.11 Grafik Non Linearity
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4. Histerisis, terjadi pada hasil pembacaan nilai defleksi yang didapatkan

tidak teliti.

Skala Dial Indicator

Dial Indicator

Gambar 4.12 Grafik Histerisis

Dari semua bentuk kesalahan teoritis pada alat ukur maka dapat di analisis

bahwa untuk alat ukur yang digunakan pada alat uji kekakuan batang ini

mempunyai kesalahan non linearity dan kesalahan zero drift.


