
BAB VI

KESIMPl LAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran-saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjutnya.

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian penggunaan Tuned Mass

Damper (TMD) untuk mengurangi simpangan akibat beban dinamis pada balok

kantilever adaiah sebagai berikut ini.

1. Dari hasil penelitian ini pada gambar grafik lerlihat perbedaan besar

simpangan ujung balok kantilever sebelum dengan sesudah memakai

alat TMD, hal ini membuktikan bahwa alat TMD benar-benar dapat

mengurangi simpangan yang diakibatkan oleh beban dinamis.

2. Simpangan maksimum pada ujung balok kantilever berkurang sesudah

penggunaan TMD. Pada grafik simpangan terjadi pengurangan dari

vanas 1 DOF (sebelum ada TMD) ke variasi 2 DOF, 3 DOF, 4 DOF

dan 5 DOF (setelah ada TMD) dengan masing-masing pengurangannya

sebesar 14,63 %, 62,12 %, 79,36 % dan 85,97%. Ini menunjukkan

bahwa alat TMD dapat mengurangi simpangan akibat beban dinamis

sampai dengan ± 85 %.
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3. Nilai penode dasar (T|) dan besarnva kecepatan maksimum tiap variasi

jumlah DOF cenderung sama. Ini menunjukkan bahwa dengan

anggapan derajat kebebasan lebih dari dua (3 DOF, 4 DOF , n

DOF) bisa dipakai sebagai dasar perhitungan.

4. Pada graflk simpangan maksimum dengan redaman 1 %, 2 % dan 5%,

terjadi pengurangan nilai simpangan maksimum dengan pola

pengurangan yang serupa dengan grafik simpangan tanpa redaman.

5. Pada variasi anggapan 5 DOF atau variasi model terakhir dari grafik

simpangan maksimum dengan dan tanpa redaman, terjadi simpangan

yang cenderung bergerak menurut phase yang sama. Sehingga semakin

banyak variasi masa, maka grafik simpangan maksimum yang terjadi

cenderung menyerupai fungsi harmomk. Hal ini menunjukkan bahwa

hitungan dengan anggapan lima derajat kebebasan (5 DOF) atau lebih

akan memberikan hasil hitungan yang lebih baik dari pada dengan

anggapan dua derajat kebebsan (2 DOF).

6.2 Saran

Saran yang dapatdisampaikan adaiah sebagai berikul ini.

1 Perlu diadakan penelitian tentang pemakaian sistem -'Distributed massr'

untuk menghitung perubahan simpangan yang terjadi akibat beban

dinamik pada balok kantilever sebelum dan sesudah penggunaan TMD.

2. Perlu diadakan penelitian yang serupa jika simpangan awal pada balok

ketika orang mulai melompat pada ujung balok kantilever, dihitung dan

dimasukkan ke dalam data hitungan awal.
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3. Perlu diadakan penelitian yang serupa pada struktur gedung bertingkat

tinggi yang rawan terhadap getaran akibat efek dinamik, seperti angin,

gerakan tanah atau gem pa.

4. Perlu diadakan penelilian yang serupa dengan jumlah orang lebih dari

satu atau berkelompok dan pada saat melompat saling bergantian.

5. Perlu diadakan penelitian apabila alat TMD tidak dilelakkan pada ujung

balok kantilever atau diletakkan pada bagian tengah balok, dan

bagaimana jika diletakkan pada plat lantainya.

6. Perlu diadakan penelitian apabila alat TMD yang dipakai lebih dari

satu.


