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PENGARUH KETINGGIAN DAN PANJANG RETAK 

PADA PARAMETER PATAHAN KASUS SLEWING 

TOWER LEVEL LUFFING CRANE 

Nama Mahasiswa : Rifqi Wachid Setiawan 

NRP   : 02111440000088 

Departemen  : Teknik Mesin FTI-ITS 

Desen Pembimbing : Ir. Julendra Bambang Ariatedja, 

MT. 

Abstrak 
 Dalam dunia industri, untuk melaksanakan proses 

pembangunan maupun operasional produksi dibutuhkan peralatan 

yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Utamanya untuk 

menyelesaikan masalah yang timbul dikarenakan keterbatasan 

kekuatan manusia. Maka dari itu, diperlukan pesawat angkat salah 

satunya adalah crane. Setiap crane tentunya memiliki standar 

operasional demi menjaga performa serta dapat dioperasikan 

dalam jangka waktu yang telah terencana. Dengan begitu, dapat 

diminimalisir kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba yang dapat 

mengancam keselamatan pada lingkungan sekitar. Seperti yang 

terjadi pada Slewing Tower Level Luffing Crane yang beroperasi 

di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Ditemukan 

retak yang telah menjalar pada bagian dasar tower dari Slewing 

Tower Level Luffing Crane. Salah satu penyebab penjalaran retak 

yang dapat terjadi adalah terdapat retak awal kecil yang 

dibiarkan, kemudian tetap dilakukan pengoperasian alat sehingga 

menyebabkan penjalaran retak yang semakin signifikan. Maka 

dari itu, pada penelitian ini akan dianalisis secara statis parameter 

mekanika patahan untuk menentukan batas retak yang terjadi pada 

Slewing Tower Level Luffing Crane sehingga tetap aman dalam 

pengoperasian. 

 Analisis mekanika patahan pada Slewing Tower Level 

Luffing Crane secara statis akan dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak berbasis metode elemen hingga, yaitu ANSYS 
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Workbench R18.1. Proses simulasi diawali dengan mendefinisikan 

material crane, yaitu High Strength Steel S355 J2G3. Kemudian 

dilakukan pemodelan geometri dari crane beserta dengan retak. 

Simulasi dilakukan dengan pemberian kondisi batas fixed support 

dan pembebanan sesuai dengan beban maksimum yang diijinkan 

dari standar desain. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu ketinggian dari dasar crane, dan panjang retak. 

Disimulasikan retak pada ketinggian 2 cm hingga 7 cm dari dasar 

crane dengan penambahan ketinggian 1 cm. sementara panjang 

retak yang disimulasikan bernilai 10 cm hingga 60 cm dengan 

penambahan panjang sebesar 10 cm. 

 Hasil dari penelitian ini, didapatkan bahwa dengan beban 

maksimum yang diijinkan, secara statis desain Slewing Tower 

Level Luffing Crane masih digolongkan aman. Dengan melakukan 

pemodelan retak pada bagian dasar Crane, nilai faktor intensitas 

tegangan dan integral-J yang didapat dari hasil simulasi memiliki 

besar yang berbeda-beda. Semakin panjang retak yang 

dimodelkan, nilai faktor intensitas tegangan dan integral-J 

semakin besar. Adapula plane-strain fracture toughness mode I 

sebagai standar yang dibandingkan dengan nilai faktor intensitas 

tegangan mode I hasil simulasi. Dengan referensi tersebut, 

didapati bahwa apabila ditemukan retak pada Slewing Tower 

Level Luffing Crane sepanjang 38cm, sebaiknya crane tidak lagi 

dioperasikan sebagai tindakan preventif terhadap bahaya yang 

tidak diinginkan. 

 

Kata Kunci: Slewing Tower Level Luffing Crane, Faktor 

Intensitas Tegangan, Integral-J, Metode Elemen Hingga, 

Mekanika Patahan.
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Abstract 

 
 Industrial needs nowadays, to carry out the process of 

development and production operations required equipment that 

can facilitate human work. Mainly to solve the problems that arise 

due to the limitations of human strength. Therefore, it needs lifting 

equipment, one of them is a crane. Each crane must have 

operational standards in order to maintain its performance and 

can be operated within the planned timeframe. So, it can minimize 

sudden damage that can threaten the safety of environment. As 

happened at the Slewing Tower Level Luffing Crane operating in 

Tanjung Mas Port, Semarang, Central Java. Found propagated 

crack that have spread on the base of tower from Slewing Tower 

Level Luffing Crane. One of the causes of crack propagation that 

can occur is that there is a small initial fracture left, then the crane 

operation continues to cause the crack propagation increasingly 

significant. Therefore, in this research will be analyzed statically 

fracture parameters to determine the limits of crack lengths that 

occur in the Slewing Tower Level Luffing Crane so that it remains 

safe in operation. 

 Analysis of fracture mechanics on Slewing Tower Level 

Luffing Crane statically will be done using finite element based 

software, that is ANSYS Workbench R18.1. The simulation process 

begins by defining the crane material, which is High Strength Steel 

S355 J2G3. Then the geometry modeling of the crane and the crack 
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is done. The simulation is done by granting fixed support and 

loading conditions in accordance with the maximum allowable 

load of the design standard. The variations used in this study are 

the height from the base crane, and the crack length. Simulated 

crack at an altitude of 2 cm to 7 cm above the base of crane with 

the addition of height 1 cm. While the simulated crack length is 10 

cm to 60 cm with the addition of 10 cm in length. 

 The results, found that with the maximum allowable load, 

statically the design of Slewing Tower Level Luffing Crane is still 

classified as safe. By performing crack modeling at the bottom of 

the crane, stress intensity factor and J-integral values obtained 

from the simulation result have different magnitudes. The longer 

the crack being modeled, the value of stress intensity factor and 

integral-J will be greater. There is also a plane-strain fracture 

toughness mode I as a standard compared to stress intensity factor 

mode I simulated result. With that reference, it was found that if 

cracks were found in the base Slewing Tower Level Luffing Crane 

38cm long, cranes should no longer be operated as a preventive 

measure against undesirable hazards. 

 

Keywords: Slewing Tower Level Luffing Crane, Stress Intensity 

Factor, J-Integral, Finite Element Method, Fracture Mechanics.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam dunia industri, untuk melaksanakan proses 

pembangunan maupun operasional produksi dibutuhkan peralatan 

yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Selain 

mempermudah, utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah 

yang timbul dikarenakan keterbatasan manusia, seperti dalam hal 

kekuatan manusia. Tidak dapat dipungkiri, pada berbagai macam 

perindustrian akan ditemui peralatan dan material yang relatif berat 

dan berukuran besar serta perlu dilakukan pemindahan secara 

terus-menerus. Maka dari itu, diperlukan pesawat angkat seperti 

crane, conveyor, dan lain sebagainya untuk mempermudah proses 

pekerjaan manusia. 

Setiap alat tentunya memiliki standar operasional masing-

masing, termasuk juga pesawat angkat crane. Standar operasional 

alat diberikan untuk menjaga performa alat agar tetap terjaga pada 

umur yang seharusnya meskipun disertai dengan perawatan 

berkala. Selain itu, standar operasional alat juga dibuat untuk 

mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengancam 

keselamatan orang-orang yang berada di sekitar alat. 

 PT. Lelangon sebagai salah satu perusahaan manufaktur 

crane telah banyak mengirimkan hasil pesawat angkat tersebut ke 

berbagai perusahaan lain. Berbagai macam tipe crane juga dapat 

dibuat menyesuaikan kebutuhan dan keinginan perusahaan 

pembeli. PT. Pelabuhan Indonesia III atau disingkat Pelindo III 

merupakan salah satu yang telah menjadi konsumen produk dari 

PT. Lelangon berupa Slewing Tower Level Luffing Crane yang 

digunakan untuk memindahkan kayu di pelabuhan. 

 Tahun 2012 hingga 2014 PT. Lelangon melakukan 

pemasangan dua unit Slewing Tower Level Luffing Crane di PT. 

Pelindo III cabang Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian 

di tahun 2017, ditemukan penjalaran retak pada salah satu unit 

crane tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, PT. 



2 

 

 

Pelindo III memutuskan untuk menggunakan jasa Surveyor 

Indonesia untuk menganalisis penyebab kerusakan berupa retak 

yang terjadi pada crane. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh 

Surveyor Indonesia, didapatkan hasil bahwa tidak terjadi kesalahan 

pada desain crane melainkan dimungkinkan terdapat kesalahan 

operasional dalam melakukan pemindahan material angkut. 

Adapula analisis bahwa penyebab retak tersebut adalah adanya 

retak kecil yang tidak terdeteksi kemudian dibiarkan sehingga 

terjadi perambatan retak akibat pembebanan dan beban kejut yang 

berulang. Selain itu, juga ditemukan indikasi bahwa secara 

operasional pengangkatan beban oleh crane tersebut tidak 

dilakukan sesuai prosedur yang tepat. Crane yang seharusnya 

digunakan untuk memindahkan kayu dengan cara mengangkat, 

memutar, dan menurunkan, beberapa kali dilakukan pemindahan 

kayu dengan tindakan menyeret. 

 Analisis ulang terkait tegangan telah dilakukan oleh PT. 

Lelangon sebagai tanggung jawab perusahaan yang memanufaktur 

Slewing Tower Level Luffing Crane. Analisa dilakukan dengan 

melakukan simulasi menggunakan pembebanan yang lebih besar, 

dan mengasusmsikan beban kejut bernilai sebesar dua kali beban 

yang diijinkan. Hasil analisa memperlihatkan nilai tegangan yang 

masih di bawah tegangan ijin dari desain. Berdasarkan hasil 

tersebut, PT. Lelangon menyimpulkan satu hipotesis bahwa telah 

terdapat retak kecil yang tidak terlihat pada Slewing Tower Level 

Luffing Crane. Kemudian retak kecil tersebut dibiarkan, dan 

operasional crane tetap berlangsung sesuai standar operasional. 

Sehingga pembebanan yang dilakukan berulang-ulang diduga 

dapat merambatkan retak. Berikut retak yang terjadi pada salah 

satu Slewing Tower Level Luffing Crane PT. Pelindo III: 
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Gambar 1.1 Retak pada salah satu Slewing Tower Level Luffing 

Crane PT. Pelindo III 

(Sumber : PT. Lelangon) 

 

 Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian guna 

menghindarkan masalah retak pada suatu struktur agar tetap aman 

digunakan dalam jangka waktu tertentu, dan juga tidak 

membahayakan lingkungan sekitar. Dalam analisis suatu retak, 

mengetahui tegangan yang terjadi akibat pembebanan saja tidak 

dapat menyelesaikan keseluruhan masalah. Terdapat parameter 

lain yang dapat mendefinisikan suatu retak. Pada penelitian ini 

dipilih faktor intensitas tegangan (K) dan integral-J sebagai 

parameter retak yang nantinya akan dibandingkan dengan 

parameter retak dari material struktur Slewing Tower Level Luffing 

Crane. 

 Untuk menyelesaikan penelitian tentang retak pada 

Slewing Tower Level Luffing Crane, akan digunakan simulasi 

menggunakan perangkat lunak berbasis metode elemen hingga 

yaitu ANSYS Workbench R18.1. Namun sebelum melakukan 

simulasi, terlebih dahulu dilakukan perhitungan secara analitis 

tentang besar beban aktual yang terjadi hasil pembebanan 

maksimum oleh Slewing Tower Level Luffing Crane. Kemudian 

dilakukan verifikasi tentang metode yang akan digunakan untuk 
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melakukan simulasi, dan juga validasi berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa nilai faktor intensitas tegangan (K) dan integral-J yang 

ditimbulkan oleh pembebanan maksimum pada kondisi statis retak 

Slewing Tower Level Luffing Crane? 

2. Bagaimana perbandingkan nilai faktor intensitas tegangan (K) 

dan integral-J dengan nilai ketangguhan retak yang sesuai? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapula tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai faktor intensitas tegangan (K) dan integral-J 

yang ditimbulkan oleh pembebanan maksimum pada kondisi statis 

retak Slewing Tower Level Luffing Crane. 

2. Mengetahui perbandingkan nilai faktor intensitas tegangan (K) 

dan integral-J dengan nilai ketangguhan retak yang sesuai. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar masalah yang muncul dapat dianalisis dengan baik, 

dapat mencapai tujuan, dan tidak melebar dari sudut pandang 

permasalahan, maka diperlukan batasan-batasan masalah antara 

lain: 

1. Slewing Tower Level Luffing Crane terbuat dari material High 

Strength Steel yang homogen 

2. Struktur yang dianalisis terfokus pada Tower dari Slewing Tower 

Level Luffing Crane yang terdapat retak pada bagian dasar. 

3. Pembebanan yang diberikan adalah pembebanan maksimum dan 

momen putar maksimum dalam kondisi statis berdasarkan standar 

ijin dari desain Slewing Tower Level Luffing Crane oleh 

perusahaan. 

4. Tidak memperhitungkan adanya pengaruh lingkungan seperti 

korosi dan perubahan temperatur. 
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5. Analisis dilakukan dengan cara simulasi menggunakan 

perangkat lunak berbasis metode elemen hingga. 

6. Seluruh pengelasan dianggap baik. 

7. Retak yang terjadi diasumsikan merupakan retak tembus yang 

bermula di tengah bagian dasar belakang Tower dari Slewing 

Tower Level Luffing Crane. 

8. Retak tembus yang terjadi diasumsikan merambat lurus 

melintang terhadap geometri Slewing Tower Level Luffing Crane. 

9. Hasil simulasi yang hendak dianalisis adalah nilai faktor 

intensitas tegangan, dan integral-J yang terjadi pada daerah retak 

pada Tower dari Slewing Tower Level Luffing Crane. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kemampuan penguasaan dan penggunaan 

perangkat lunak metode elemen hingga khususnya ANSYS 

Workbench dalam aplikasi masalah teknik sebagai metode 

alternatif disamping metode analitis dan eksperimentasi. 

2. Menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan analisis 

kegagalan pada suatu struktur dalam dunia industri. 

3. Menjadi referensi untuk melakukan analisis kegagalan Slewing 

Tower Level Luffing Crane sebagai penelitian lanjutan. 

4. Menjadi acuan batas aman bagi operator Slewing Tower Level 

Luffing Crane apabila terjadi kerusakan serupa di lapangan. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 
2.1 Crane 

 Crane merupakan salah satu alat berat (heavy equipment) 

yang digunakan sebagai alat pemindahan bahan. Crane bekerja 

dengan memindahkan bahan secara vertikal, horizontal, rotasional, 

dan juga translasional. Karena kemampuannya yang banyak 

membantu pekerjaan manusia, Crane sering digunakan pada 

berbagai macam industri dan konstruksi, contohnya pada 

pelabuhan, perbengkelan, pergudangan, pekerjaan proyek, 

pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Crane memiliki 

berbagai macam tipe dilihat dari: kebutuhan khusus pemindahan 

bahan tertentu, sistem penggeraknya, kemampuan berpindahnya, 

dan konfigurasi strukturnya. Pengaplikasian tipe crane pada dunia 

industri tidak terbatas terhadap beberapa tipe saja. Adapula 

modifikasi yang dilakukan oleh perusahaan produsen crane untuk 

memenuhi kebutuhan pekerjaan yang lebih spesifik. Namun, 

berikut ini beberapa tipe Crane yang umum ditemui: 

 

a. Crawler Crane 

 Crawler Crane adalah salah satu tipe crane yang dapat 

berpindah tempat. Tipe ini sering ditemui pada proyek 

pembangunan dengan jangkauan ketinggian, panjang, dan beban 

yang tidak besar, namun dapat memutar 360° dan mobilisasi pada 

permukaan yang tidak rata.  



8 

 

 

 
Gambar 2.1 Crawler Crane 

(Sumber: equipko.com) 

 

b. Mobile Crane 

 Mobile Crane merupakan crane yang terdapat langsung 

pada truk sehingga dapat lebih mudah berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain tanpa bantuan trailer (lebih portabel). Untuk 

menjaga keseimbangan dalam pengoperasiannya, terdapat 

kaki/pondasi yang dipasangkan ketika akan 

memindah/mengangkat suatu bahan.  

 
Gambar 2.2 Mobile Crane 

(Sumber : bodetechnicalservices.com) 
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c. Tower Crane 

 Tower Crane merupakan alat yang digunakan untuk 

mengangkat suatu bahan secara horizontal maupun vertikal ke 

suatu tempat yang tinggi, namun dengan jangkauan yang terbatas. 

Tower Crane dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan cara 

berdirinya. Tower Crane dapat berdiri secara bebas, permanen 

maupun sementara, di atas rel, ditambahkan di atas bangunan, dan 

crane panjat.  

 

 
Gambar 2.3 Tower Crane 

(Sumber: indotowercrane.com) 

 

d. Hydraulic Crane 

 Merupakan crane yang biasa digunakan pada 

perbengkelan, pergudangan, dll, yang menggunakan sistem 

hidrolis dan pnumatis. Pada bengkel atau gudang, crane ini 

biasanya diletakkan pada satu tempat tertentu dan tidak untuk 

dipindahkan. Hydraulic Crane tidak memiliki kapasitas yang besar 

dan juga memiliki jangkauan putar yang terbatas, sekitar 180°.  
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Gambar 2.4 Hydraulic Crane 

(Sumber : edwardscrane.com) 

 

e. Jib Crane 

 Merupakan pesawat pengangkat yang terdiri dari berbagai 

ukuran. Biasa digunakan untuk memindahkan barang yang berat, 

namun dengan jangkauan panjang yang terbatas yang tetap dapat 

diatur menggunakan trolley. Jib Crane memiliki prinsip kerja 

seperti overhead crane dengan struktur yang mirip seperti 

hydraulic crane.  

 
Gambar 2.5 Jib Crane 

(Sumber : materialshandling.com.au) 
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f. Overhead Crane 

 Overhead Crane biasa disebut juga Hoist Crane 

merupakan suatu tipe crane yang berbentuk seperti jembatan dan 

melintang di atas kepala. Mekanisme pemindahan bahan biasanya 

dilakukan dengan rel dan trolley. Crane tipe ini biasa ditemui di 

dunia industri dan pergudangan (di dalam ruangan), dapat dilihat 

pada atap suatu pabrik industri. Adapula Overhead Crane sering 

ditemui di pelabuhan (di luar ruangan) biasa disebut Gantry Crane.  

 
Gambar 2.6 Overhead Crane 

(Sumber : overheadcranemanufacturers.com) 

 

2.1.1 Bagian-Bagian Tower Crane 

  Tower Crane memiliki beberapa bagian yang krusial 

untuk melakukan pengoperasiannya, bagian-bagian tersebut antara 

lain adalah: 

1. Tie ropes merupakan kawat yang berfungsi untuk menahan jib 

agar tetap dalam kondisi lurus 90° terhadap tiang utama (mast). 

2. Counter weight berfungsi untuk menyeimbangkan beban ketika 

dilakukan pengangkatan suatu bahan. 

3. Counter jib atau tiang penyeimbang, bagian ini merupakan 

lengan tempat dipasangkan counter weight sebagai penyeimbang 

beban. 
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4. Kabin operator merupakan tempat dimana operator 

mengoperasikan tower crane. Terletak pada bagian atas tiang 

utama. 

5. Slewing ring berfungsi untuk memutar jib. Terletak di bawah 

kabin operator. 

6. Jib merupakan lengan horizontal yang panjangnya ditentukan 

sebagai panjang jangkauan maksimum berdasarkan jangkauan 

yang dibutuhkan. 

7. Trolley merupakan alat yang bergerak sepanjang jib yang 

digunakan untuk memindahkan material secara horizontal sesuai 

posisi bahan yang akan dipindahkan. Pada trolley tersebut 

dipasangkan hook atau pengait. 

8. Hook atau kait, berfungsi untuk mengangkat material dan 

bergerak secara vertikal. 

9. Climbing device, merupakan alat untuk menambah ketinggian 

crane. 

10. Mast atau tiang utama, merupakan tiang vertikal yang berdiri 

di atas base atau dasar. 

11. Footing block, berfungsi untuk sebagai dasar dan penempatan 

tiang utama. 

 
Gambar 2.7 Bagian-bagian Tower Crane 

(Sumber: Rostiyanti, 2008) 
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2.1.2 Slewing Tower Level Luffing Crane 

 Slewing Tower Level Luffing Crane merupakan salah satu 

modifikasi crane yang memiliki fungsi memindahkan beban yang 

perbedaan ketinggian tempatnya tidak begitu signifikan (utamanya 

untuk loading dan unloading). Jenis crane ini memiliki struktur 

yang menyerupai silinder berlubang pada bagian tower. Kemudian 

pada bagian Jib memiliki struktur yang menyerupai balok dengan 

tali yang terpasang dengan katrol pada ujung Jib. Kemiringan Jib 

dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan dengan 

bahan yang akan dipindahkan. 

 

 
Gambar 2.8 Slewing Tower Level Luffing Crane 

(Sumber : lelangon.com) 

 

 Dibandingkan dengan Tower Crane, Slewing Tower Level 

Luffing Crane memiliki fungsi yang berbeda, meskipun keduanya 

disokong dengan tower. Slewing Tower Level Luffing Crane 

memiliki fungsi untuk memindahkan barang dengan perbedaan 

ketinggian yang tidak jauh berbeda, dengan cara translasi dan 

gerakan memutar pada jib, sementara Tower Crane utamanya 
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berfungsi untuk memindah beban dari satu ketinggian ke 

ketinggian lain yang signifikan dengan cara menaikkan, 

menurunkan, dan memutar beban. Pada tower crane, pergeseran 

beban dilakukan dengan trolley, sementara Slewing Tower Level 

Luffing Crane bergerak dengan rel pada dasar crane. Jangkauan 

yang dapat dicapai oleh lengan Tower Crane lebih besar 

dibandingkan Slewing Tower Level Luffing Crane. Begitu juga 

dengan ketinggian yang dapat dicapai, Tower Crane memiliki 

capaian ketinggian yang lebih besar dibandingkan Slewing Tower 

Level Luffing Crane. Perbedaan antara keduanya menyesuaikan 

kebutuhan dan fungsi dari masing-masing crane. 

 Adapula perbedaan antara Tower Crane dengan Slewing 

Tower Level Luffing Crane yang dapat dilihat dari strukturnya. 

Tower Crane memiliki struktur menyerupai truss sementara 

Slewing Tower Level Luffing Crane memiliki struktur menyerupai 

silinder berlubang pada bagian tower. Perbedaan berikutnya dilihat 

dari keberadaan counter weight. Pada Slewing Tower Level Luffing 

Crane tidak terlihat memiliki counter weight, sehingga dapat 

dipastikan bahwa struktur yang dimiliki Slewing Tower Level 

Luffing Crane merupakan struktur yang siap menerima beban 

momen lebih besar akibat pembebanan yang dilakukan.  

 

2.2 Mekanika Patahan 

2.2.1 Linear Elastic Fracture Mechanics  

 Dasar dari Linear Elastic Fracture Mechanics diawali dari 

penelitian Griffith dan Inglis yang menghubungkan teori patahan 

dengan dasar kesetimbangan energi. Kemudian disempurnakan 

oleh Irwin dan Orowan yang memperhitungkan dispasi energi dan 

aliran plastis lokal. Hingga dengan pendekatan Westergaard, Irwin 

juga menghasilkan parameter tunggal yaitu faktor intensitas 

tegangan yang berkaitan dengan laju pelepasan energi.  

 Konsep mekanika patahan hingga pada tahun 1960 berlaku 

untuk material dengan konsep yang menaati teori Hooke. Pada 

tahun 1948, plastisitas dari material dianggap sangat kecil, dan 

material dapat dianggap linear elastis. Sejak tahun 1960, teori 
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mekanika patahan berkembang akibat pertimbangan perilaku 

material non-linear seperti plastisitas dan visco-plastisitas. Perilaku 

tersebut menyebabkan analisis mekanika patahan menjadi dinamis 

dan lebih beragam.  

 

2.2.2 Elastic Plastic Fracture Mechanics 

 Dalam pengembangan tentang metode analisis patahan, 

disadari bahwa metode Linear Elastic Fracture Mechanics 

memilliki kelemahan. Dimana segala retak yang terjadi adalah 

dalam kondisi material linier-elastis atau setidaknya diasumsikan 

bahwa material didominasi oleh kondisi elastis. Sementara 

kenyataan yang terjadi, didapati deformasi plastis yang berarti 

sebelum terjadi patahan. Maka dari itu dibutuhkan metode baru 

yang menganalisis patahan pada kondisi plastis. 

 Dimulai dari Irwin yang memberikan koreksi zona plastis 

sebagai salah satu perluasan dari metode Linear Elastic Fracture 

Mechanics. Dengan model yang lebih rumit, Dugdale dan 

Barenblatt melakukan pendekatan strip yielded material di ujung 

retak. Hingga Well di Inggris mengembangkan metode Crack Tip 

Opening Displacement (CTOD) sebagai parameter mekanika 

patahan. Lalu dikembangkan lagi oleh Rice yang menganggap 

bahwa deformasi plastis sebagai deformasi elastis non-linier. Rice 

memperkenalkan non-linear energy release rate sebagai integral 

garis yang dikenal sebagai integral-J yang juga menjadi salah satu 

parameter dari patahan. 

 

2.2.3 Faktor Intensitas Tegangan (K) 

 Pada metode Linear Elastic Fracture Mechanics, faktor 

intensitas tegangan (K) merupakan salah satu parameter yang dapat 

digunakan untuk mendefinisikan kondisi suatu retakan. Faktor 

intensitas tegangan (K) sejatinya didapat dari perumusan distribusi 

tegangan. Berikut hubungan antara faktor intensitas tegangan 

dengan tegangan yang tegak lurus dengan arah perambatan retak: 
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𝐾 =  𝛽 𝜎 √𝜋𝑎    (2.1) 

 

Dimana:  

K = Faktor Intensitas Tegangan 

β = Faktor geometri 

σ = Tegangan 

a = panjang retak 

 

 Terdapat tiga modus pembebanan yang menentukan nilai 

faktor intensitas tegangan. Ketiganya adalah: Modus I (Modus 

Pembukaan), merupakan modus yang kerap terjadi dan digunakan 

untuk analisis retak; Modus II (Modus pergeseran); dan Modus III 

(Modus perobekan). Berikut ilustrasi ketiga modus pembebanan 

retak: 

 
Gambar 2.9 Modus Pembebanan Retak 

(Sumber: T.L. Anderson, 2005) 

 

Dalam keadaan nyata, retak yang terjadi merupakan 

gabungan dari dua atau lebih modus pembebanan. Namun, modus 
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gabungan lebih didominasi oleh modus I. Masing-masing modus 

pembebanan menyebabkan singularitas pada ujung retak. Berikut 

rumus umum distribusi tegangan pada ujung retak akibat modus 

pembebanan I,II, dan III: 

 

𝜎𝑖𝑗
𝐼 =  

𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
 𝑓𝑖𝑗

𝐼 (𝜃) 

𝜎𝑖𝑗
𝐼𝐼 =  

𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
 𝑓𝑖𝑗

𝐼𝐼(𝜃) 

𝜎𝑖𝑗
𝐼𝐼𝐼 =  

𝐾𝐼𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
 𝑓𝑖𝑗

𝐼𝐼𝐼(𝜃)   (2.2) 

 

Sementara rumus tegangan untuk kondisi pembebanan 

gabungan, digunakan persamaan: 

 

𝜎𝑖𝑗
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜎𝑖𝑗

𝐼 +  𝜎𝑖𝑗
𝐼𝐼 +  𝜎𝑖𝑗

𝐼𝐼𝐼  (2.3) 

 

Distribusi tegangan pada retak pelat elastis linier 

dirumuskan dengan penambahan suku ordo tinggi pada persamaan 

di atas. Sehingga menjadi: 

 

𝜎𝑖𝑗 =  
𝐾

√2𝜋𝑟
 𝑓𝑖𝑗 (𝜃) + ∑ 𝐴𝑚𝑟

𝑚
2⁄ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
(𝜃)∞

𝑚=0  (2.4) 

 

Dimana: 

Am = Konstanta saat m 

𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

 = fungsi tidak berdimensi, bergantung pada geometri 

 

 Semakin mendekati ujung retak, suku terdepan menjadi 

bernilai tak terhingga, sedangkan suku lainnya tetap atau 

mendekati nilai nol. Distribusi tegangan ini menunjukkan adanya 

singularitas yang memiliki nilai tegangan tak hingga pada r=0. 

 Nilai kritis dari faktor intensitas tegangan mendefinisikan 

retak merambat secara cepat (tidak stabil) tanpa adanya 
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pembebanan. Berikut persamaan nilai kritis faktor intensitas 

tegangan Kc : 

 

𝐾𝑐 =  𝛽 (
𝑎

𝐿
) 𝜎𝑐  √𝜋𝑎𝑐   (2.5) 

 

Dimana: 

σc = tegangan nominal 

ac = panjang retak saat tidak stabil 

 

 Nilai kritis Kc disebut juga nilai ketangguhan patahan 

(fracture toughness). Nilai ketangguhan patahan didapat dari hasil 

uji kepatahan pada spesimen yang mengalami plastisitas terbatas, 

sehingga kondisi Linear Elastic fracture Mechanics berlaku. Dari 

hasil uji kepatahan tersebut kemudian distandarkan dalam berbagai 

standar internasional, seperti American Society for Testing and 

Materials (ASTM), The British Standards Institution, dan lain-

lain. 

 

2.2.4 Integral-J 

 Elastic-Plastic Fracture Mechanics menganggap kondisi 

material retak memiliki sifat yang dominan elastis dan deformasi 

plastis yang terjadi pada retakan sangat minim. Dengan alasan 

tersebut, dibutuhkan parameter lain untuk mendefinisikan retakan 

bila zona plastis semakin besar. Parameter faktor intensitas 

tegangan yang melibatkan persamaan elastis terdahulu sudah tidak 

akurat dalam memperkirakan distribusi tegangan di sekitar retak. 

Maka dominasi perilaku plastis harus dilibatkan dalam persamaan. 

 Hutchinson, Rice, dan Rosengen (HRR) menggunakan 

persamaan Ramberg-Osgood untuk mendefinisikan perilaku 

plastis pada retakan. Persamaan Ramberg-Osgood digunakan 

sedemikian-hingga persamaan distribusi tegangan non-elastis 

dekat ujung retak ditentukan oleh parameter integral-J. persamaan 

distribusi tegangan dan regangan menjadi: 
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𝜎𝑖𝑗
𝐻𝑅𝑅(𝑟, 𝜃) =  𝜎0 (

𝐸𝐽

𝛼𝜎0
2𝐼𝑛𝑟

)

1
𝑛+1

𝜎𝑖�̃�(𝑛, 𝜃) 

𝜀𝑖𝑗
𝐻𝑅𝑅(𝑟, 𝜃) =  

𝛼𝜎0

𝐸
(

𝐸𝐽

𝛼𝜎0
2𝐼𝑛𝑟

)

𝑛

𝑛+1
𝜀𝑖�̃�(𝑛, 𝜃)  (2.6) 

 

Dimana: 

𝐼𝑛 = konstanta integrasi yang bergantung pada n 

𝜎𝑖�̃� dan 𝜀𝑖�̃� = fungsi yang tidak berdimensi dari nilai n dan θ yang 

bergantung pada kondisi tegangan. 

 

 Nilai integral-J mendefinisikan besaran dari singularitas 

Hutchinson, Rice, dan Rosengen (HRR) dalam zona plastis, 

sebagaimana faktor intensitas tegangan K yang mendefinisikan 

besaran dari singularitas elastis linier. Hutchinson, Rice, dan 

Rosengen juga membuktikan bahwa tegangan dalam zona plastis 

memiliki nilai yang lebih tinggi pada konsisi regangan bidang 

dibanding pada tegangan bidang. Hal ini memberikan penjelasan 

secara teoritis atas pengamatan empiris dari pengaruh ketebalan 

terhadap ketangguhan patahan. 

 Dengan berdasar pada hukum I termodinamika dimana 

akan terjadi penurunan energi ketika sebuah sistem berubah dari 

keadaan tidak seimbang menjadi seimbang, Irwin mengadopsi 

persamaan kriteria energi dengan menotasikan laju pelepasan 

energi sebagai G yang biasa disebut crack extension/driving force. 

Sedangkan nilai hambatan kepatahan (fracture resistance) 

dinotasikan sebagai R, yang merupakan turunan pertama dari kerja 

membuka permukaan baru akibat retak (W) terhadap satuan 

panjang retak (a).  

 

𝑅 =  
𝑑𝑊

𝑑𝑎
 

 

𝐺 = 𝑅    (2.7) 
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Nilai integral-J dari suatu tegangan yang terjadi pada retak, 

nantinya akan dibandingkan dengan nilai hambatan kepatahan 

(fracture resistance). Sehingga dengan membandingkan kedua 

nilai tersebut, nantinya dapat ditentukan bahwa suatu retak 

diprediksi mulai merambat. 

Maka dengan membandingkan antara nilai laju pelepasan 

energi (G) dengan nilai integral-J, dapat dilakukan persamaan 

sebagai berikut: 

𝐽 = 𝐺 

 

𝐽 =  
𝜋𝜎2𝑎

𝐸
   (2.8) 

 

Kemudian dilakukan subtitusi nilai faktor intensitas tegangan yang 

memiliki persamaan: 

𝐾𝐼 =  𝜎√𝜋𝑎   (2.9) 

 

Sehingga didapatkan hubungan antara nilai integral-J dengan 

faktor intensitas tegangan (K), bahwa integral-J sebanding dengan 

kuadrat nilai faktor intensitas tegangan sebagai berikut: 

 

𝐽 =  
𝐾𝐼

2

𝐸
    (2.10) 

 

Sementara dengan pendekatan plane-strain, hubungan nilai 

integral-J dengan faktor intensitas tegangan sebagai berikut: 

 

𝐽 =  
𝐾2

𝐸′
     (2.11) 

 

𝐸′ =  
𝐸

(1−𝑣2)
   (2.12) 

 

Dimana: 

E= Modulus Elastis 

v = Poisson’s Number 
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2.3 Metode Elemen Hingga 

 Metode elemen hingga merupakan salah satu metode 

numerik yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah 

engineering. Hasil yang diberikan dari metode elemen hingga 

merupakan hasil prediktif menggunakan pendekatan matematis 

pada elemen-elemen bagiannya. Macam-macam masalah yang 

dapat diselesaikan dengan metode ini antara lain seperti analisis 

struktur, perpindahan panas dan massa, aliran fluida, dan potensial 

elektromagnetik.  

 Metode elemen hingga baik dalam menyelesaikan masalah 

yang mencangkup geometri yang rumit dengan pembebanan dan 

sifat mekanis material yang sulit diselesaikan dengan metode 

matematika analitis. Penyelesaian dengan metode matematika 

analitis akan membutuhkan persamaan diferensial yang lebih 

terperinci pada setiap detail geometri. Metode matematika analitis 

akan lebih menguras pikiran dan waktu yang lebih lama dalam 

melakukan analisis terhadap suatu geometri khusus yang rumit. 

Begitu juga pada penyelesaian masalah dengan metode 

eksperimental. Pada geometri yang besar akan banyak 

menghabiskan biaya dan waktu dalam menganalisis suatu tinjauan. 

Maka dari itu, digunakan metode elemen hingga sebagai 

pendekatan penyelesaian masalah engineering yang dapat 

dipertanggung-jawabkan kehandalan dan keakuratannya untuk 

menghemat biaya dan waktu dalam proses analisis.  

 Metode elemen hingga sudah banyak berkembang di 

dunia. Dalam dunia pendidikan, metode elemen hingga telah 

dijadikan sebagai metode dari berbagai macam penelitian. 

Sementara dalam dunia perindustrian, metode elemen hingga 

sering kali dijadikan dasar perancangan suatu produk hingga 

dijadikan sebagai alat analisis dari berbagai permasalahan, 

dibuktikan dengan kerjasama antara beberapa perusahaan dengan 

penyedia perangkat lunak metode elemen hingga. Saat ini, telah 

banyak perangkat lunak berbasis elemen hingga untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain Solidworks, 

Ansys, Abaqus, Catia, dan lain-lain. 
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 Inti dari penyelesaian masalah menggunakan metode 

elemen hingga adalah membagi suatu objek yang akan dianalisis 

menjadi beberapa bagian atau elemen-elemen dengan ukuran dan 

geometri tertentu. Setiap bagian atau elemen yang telah dibagi-bagi 

kemudian dihubungkan dengan node, kemudian persamaan 

matematis yang terkandung dalam elemen dipergunakan untuk 

merepresentasikan permasalah objek tersebut. Tujuan 

penyelesaian menggunakan metode elemen hingga adalah 

menyelesaikan permasalahan analisis pada suatu persamaan 

diferensial geometri dan pembebanan yang rumit, sehingga sulit 

untuk diselesaikan secara analitis. Karena perhitungan analitis 

membutuhkan besaran yang harus diketahui pada setiap titik objek 

yang dikaji, sedangkan pada geometri yang rumit memiliki banyak 

besaran yang tidak diketahui. Selain itu, metode elemen hingga 

juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dinamik 

atau bergantung pada perubahan waktu. 

 Dalam menyelesaikan suatu permasalahan analisis suatu 

struktur menggunakan metode elemen hingga, setidaknya prosedur 

yang harus dipenuhi antara lain: 

1. Membuat model atau geometri awal suatu struktur yang akan 

dianalisis. 

2. Menentukan jenis material yang digunakan pada model yang 

akan dianalisis. Penentuan jenis material juga diikuti dengan 

penentuan sifat mekanik material, seperti modulus elastis, poisson 

ratio, kekuatan tarik, dan lain-lain. 

3. Membuat elemen dari model yang akan dianalisis, meliputi jenis 

elemen, jumlah elemen yang diberikan pada model geometri, dan 

juga ukuran elemen. 

4. Memberi kondisi batas (Boundary Condition) pada model atau 

geometri yang akan dianalisis. Kondisi batas diberikan pada model 

sebagai representasi tumpuan dari keadaan yang sesungguhnya 

sedemikian rupa, sehingga model geometri pada perangkat lunak 

dapat sesuai hasil yang seharusnya. 

5. Memberikan kondisi pembebanan. Berbagai macam 

pembebanan yang dapat diberikan, antara lain seperti force, 
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moment, pressure, dan lain-lain. Kondisi pembebanan disesuaikan 

dengan keadaan sesungguhnya atau keadaan yang ingin dicoba 

pada suatu permasalahan suatu model. 

6. Analisis hasil setelah berjalan proses simulasi terhadap suatu 

model. Analisis hasil merupakan tahap terakhir dalam melakukan 

simulasi menggunakan perangkat lunak metode elemen hingga. 

Hasil yang didapatkan yang paling umum meliputi tegangan, 

regangan, dan lain-lain sesuai hasil yang diharapkan dalam 

simulasi. Beberapa perangkat lunak yang mampu menyelesaikan 

simulasi dengan hasil analisis antara lain ANSYS mechanical 

APDL, Autodyn, dan lain-lain. 

 Penyelesaian metode elemen hingga merupakan 

pendekatan matematis. Dibutuhkan verifikasi dan validasi untuk 

memastikan bahwa hasil yang didapat dari metode elemen hingga 

sesuai dan mendekati hasil yang seharusnya. Verifikasi merupakan 

proses untuk memastikan apakah suatu simulasi dapat 

menyelesaikan suatu persamaan atau tidak. Proses tersebut 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil simulasi yang 

dilakukan dengan hasil simulasi sejenis yang sudah pernah 

dilakukan. Menurut Hoover dan Perry (1989), proses verifikasi 

merupakan proses pemeriksaan kesesuaian model logika 

operasional dengan logika diagram alur. Sedangkan menurut Law 

dan Keaton (1991), verifikasi merupakan suatu proses untuk 

memeriksa kesesuaian jalannya program komputer simulasi 

dengan yang diinginkan dengan cara melakukan pemeriksaan 

program komputer, selain itu verifikasi dapat diartikan sebagai 

proses penerjemahan model simulasi konseptual ke dalam bahasa 

pemrograman secara benar. 

Kemudian, setelah memastikan kesesuaian dengan 

berjalannya program komputer, perlu dilakukan pemeriksaan 

kesesuaian dengan keadaan yang sesungguhnya. Validasi 

merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa hasil simulasi 

yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi nyata. Menurut Law 

dan Keaton (1991), validasi merupakan proses penentuan apakah 

model konseptual simulasi benar-benar merupakan representasi 
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akurat dari sistem nyata yang dimodelkan. Suatu model dapat 

dikatakan valid ketika tidak memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan sistem nyata yang diamati baik dari karakteristiknya 

maupun dari perilakunya. 

  Penyelesaian metode elemen hingga umumnya 

menggunakan metode matriks. Setiap elemen memiliki persamaan 

masing-masing, yang kemudian digabungkan menjadi persamaan 

dari keseluruhan sistem. Memodelkan suatu elemen dengan 

memberikan beban, dibutuhkan persamaan yang menghubungkan 

antara beban berupa gaya yang diberikan pada nodal elemen 

dengan perpindahan berupa translasi pada nodal tersebut. 

Persamaan matriks yang menghubungkan antara gaya dan 

deformasi adalah matriks kekakuan sebagai berikut: 

 
{𝐹} =  [𝐾] 𝑥 {𝑑}  (2.13) 

Dimana: 

{F} = Gaya 

[K] = Matriks kekakuan 

{d} = Deformasi 

 

2.4 Fracture Mechanics pada ANSYS Workbench 18.1 

 ANSYS Workbench 18.1 merupakan salah satu perangkat 

lunak yang dapat mensimulasikan berbagai masalah menggunakan 

metode elemen hingga. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan 

adalah masalah mekanika patahan. Dengan memasukkan Fracture 

Tool pada ANSYS Workbench 18.1, dapat disimulasikan berbagai 

parameter retak, antara lain Stress Intensity Factor Mode I 

(SIF1/K1), Stress Intensity Factor Mode II (SIF2/K2),  Stress 

Intensity Factor Mode III (SIF3/K3), dan J-Integral. Dengan 

mendefinisikan sebuah retak pada suatu titik atau ujung bagian 

berupa panjang, secara otomatis ANSYS akan menyesuaikan 

pemodelan untuk simulasi. Penyesuaian tersebut berupa 

pendefinisian terhadap meshing di sekitar retak yang dimodelkan. 

Pada kondisi statis, terdapat tiga tipe retak yang dapat 

disimulasikan dengan ANSYS Workbench 18.1. Dengan 
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menggunakan tipe analisis Static Structural, simulasi mekanika 

patahan yang dapat dilakukan bukan tentang bagaimana 

perambatan retak, melainkan bertujuan untuk menunjukkan nilai 

parameter mekanika patahan pada suatu ujung retak. Ketiga tipe 

tersebut dibagi berdasarkan bentuk retak yang terjadi atau yang 

akan disimulasikan. Sehingga, sebelum melakukan simulasi 

dengan ANSYS Workbench 18.1, perlu ditentukan terlebih dahulu 

geometri retak yang terjadi. Kasus retak pada dunia nyata tentunya 

tidak dapat diperkirakan dengan pasti, dan juga pada geometri retak 

yang terjadi. Maka dari itu, ANSYS memberikan tiga pilihan 

pendekatan geometri retak, yaitu semi-elliptical crack, arbitrary 

crack, dan pre-meshed crack.  

 

2.4.1 Semi-Elliptical Crack 

 Tipe retak semi-elliptical crack merupakan pendekatan 

retak yang terjadi pada permukaan suatu geometri. Pada tipe crack 

ini, ANSYS Workbench 18.1 dapat membangun pemodelan 

diskritisasi (meshing) secara otomatis pada daerah crack. Dengan 

data yang perlu diinputkan berupa diameter besar dan diameter 

kecil dari bentuk retak elips yang terjadi pada geometri yang 

ditentukan. Perlu juga ditetapkan sumbu koordinat untuk 

menentukan dengan tepat letak titik yang terjadi retak permukaan. 

Berikut contoh semi-elliptical crack pada ANSYS Workbench 18.1. 

 
Gambar 2.10 Semi-Elliptical Crack ANSYS Workbench 

(Sumber: ANSYS Help) 
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2.4.2 Arbitrary Crack 

 Tipe Arbitrary Crack memungkinkan untuk melakukan 

pemodelan retak di dalam ketebalan suatu geometri. Pemodelan 

retak Arbitrary Crack pada ANSYS Workbench 18.1 melakukan 

pendekatan bentuk retak menjadi elips. Sehingga perlu melakukan 

input diameter besar dan diameter kecil elips sebagai pemodelan 

retak Arbitrary Crack. 

 

2.4.3 Pre-Meshed Crack 

 Tipe Pre-Meshed Crack pada ANSYS Workbench 18.1 

melakukan analisis parameter mekanika patahan pada bagian yang 

ditentukan oleh pengguna. Bagian yang dianalisis dapat berupa 

titik, maupun garis pada bagian ujung suatu geometri retak, 

sehingga pada tipe pre-meshed crack dapat dianalisis retak yang 

menembus ketebalan (3D) maupun berupa titik (2D). Berbeda 

dengan kedua tipe crack, tipe pre-meshed crack perlu melakukan 

pemodelan diskritisasi yang lebih detail secara manual. Maka perlu 

dilakukan perubahan geometri menjadi geometri yang telah terjadi 

retak, kemudian mendefiniskan ujung retak tersebut pada ANSYS 

Workbench 18.1. Setelah suatu ujung retak didefinisikan, ANSYS 

akan melakukan perubahan meshing pada daerah retak menjadi 

elemen yang singular, namun tetap menyesuaikan pengaturan 

metode meshing yang digunakan oleh pengguna. Secara lebih 

mendetail, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dapat juga 

didefinisikan sumbu koordinat dan jumlah kontur dari ujung retak 

yang akan dianalisis. 

 

2.5 Tinjauan Pustaka 

 Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

referensi dalam analisis ini antara lain: 

Agus Kurniawan, pada tahun 2001 melakukan penelitian 

yang bertujuan menganalisis faktor intensitas tegangan modus 

pembebanan I pada compact tension specimen 2D dan 3D dengan 

metode elemen hingga. Pada penelitian tersebut, dilakukan 

simulasi berbasis metode elemen hingga menggunakan perangkat 
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lunak ANSYS 5.4. Pemodelan compact tension specimen 2D 

menggunakan elemen quadrilateral isoparametrik 8 nodes. Dari 

penelitian tersebut, didapatkan perbandingan antara eksperimen 

yang pernah dilakukan sebelumnya dengan hasil simulasi yang 

memiliki nilai yang mendekati, serta mengetahui bagaimana 

pemodelan retak untuk simulasi menggunakan perangkat lunak 

ANSYS 5.4 pada tahun tersebut. Namun analisis simulasi yang 

dilakukan masih terbatas pada geometri spesimen yang digunakan 

untuk eksperimen. 

Mas Irfan PH, pada tahun 2002 melakukan penelitian yang 

bertujuan menganalisis nilai integral-J pada compact tension 

specimen Ti-6Al-4v dengan metode elemen hingga. Pada 

penelitian tersebut, digunakan perangkat lunak ANSYS 5.4 untuk 

mensimulasikan mekanika patahan. Dari penelitian tersebut, 

didapatkan bahwa untuk mendapatkan nilai faktor intensitas 

tegangan, dapat digunakan nilai integral-J dari compact tension 

specimen Ti-6Al-4v pada pembebanan modus I kondisi elastis. 

Hasil tersebut telah mendekati nilai yang didapat berdasarkan hasil 

eksperimen dengan kesalahan rerata sebesar 1.55%. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Mas Irfan PH, juga terbatas pada 

geometri compact tension specimen yang dibandingkan dengan 

hasil eksperimen. 

Achmad Syaifudin, pada tahun 2004 melakukan penelitian 

yang mensimulasikan perambatan retak pada compact tension 

specimen. Dengan basis metode elemen hingga, simulasi 

perambatan retak dilakukan menggunakan perangkat lunak Matlab 

6.5. Adapula batasan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 

dilakukan pada kondisi 2D. Pada penelitian ini telah dilakukan 

pembuatan program tentang perambatan retak yang terjadi pada 

compact tension specimen 2D dengan menggunakan perangkat 

lunak numerik yaitu Matlab 6.5. 

Dari tinjauan penelitian sebelumnya, belum didapati 

penelitian tentang mekanika patahan berdasarkan kasus nyata. 

Simulasi mekanika patahan yang pernah diteliti berupa simulasi 

metode elemen hingga pada spesimen yang kemudian 
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dibandingkan dengan hasil eksperimen yang pernah dilakukan. 

Namun pada penelitian akan dilakukan analisis mekanika patahan 

berdasarkan kasus nyata yang terjadi, dengan batasan hasil pada 

nilai faktor intensitas tegangan dan integral-J pada ujung retak. 

Karena diperkirakan akan sulit diverifikasi dan membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk melakukan analisis kegagalan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini, prosedur dilakukan dengan beberapa 

tahapan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Pada tahap pertama, 

dilakukan studi literatur tentang parameter mekanika patahan dan 

metode elemen hingga beserta perangkat lunak yang mendukung. 

Kemudian dilakukan perhitungan gaya reaksi dan momen 

berdasarkan pembebanan maksimum yang diijinkan oleh desain 

Slewing Tower Level Luffing Crane dari PT. Lelangon selaku 

perusahaan yang memproduksi. Perhitungan gaya reaksi dan 

momen dilakukan secara analitis menggunakan free body diagram. 

Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan gaya reaksi dan 

momen maksimum desain. Tahap berikutnya dilakukan validasi 

metode elemen hingga pada perangkat lunak ANSYS Workbench 

R18.1 yang dibandingkan dengan hasil perhitungan analitis 

berdasarkan referensi Fracture Mechanics: Fundamentals and 

Applications dengan geometri yang paling mendekati dengan 

geometri crane yang akan dianalisis. Tahap berikutnya, dilakukan 

permodelan geometri dari Slewing Tower Level Luffing Crane 

sesuai yang ditinjau yaitu bagian tower. Kemudian dilakukan 

simulasi mekanika patahan pada geometri yang sesungguhnya. 

 

3.2 Diagram Alir Tugas Akhir 

 Dalam melakukan penyelesaian tugas akhir, perlu adanya 

langkah-langkah terstruktur untuk memastikan bahwa semua alur 

penelitian telah dilaksanakan dan bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal. Berikut diagram alir tugas akhir: 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

A 
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A 

Studi Literasi 

Validasi Simulasi dengan Kasus Serupa 

- Geometri Slewing Tower Level 

Luffing Crane 

- Properti material 

- Beban maksimum desain dan 

beban maksimum yang diijinkan 

Perhitungan Analitis Gaya Reaksi pada Slewing Tower 

Level Luffing Crane 

Permodelan geometri Slewing Tower 

Level Luffing Crane 

Pengaturan terhadap properti material 

yang sesuai 

Melakukan pemilihan meshing 

Menentukan kondisi batas yang sesuai 

dengan kondisi nyata 

B 
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Ya 

 

Tidak 

B 

Menentukan pembebanan yang sesuai 

dengan pembebanan maksimum desain 

maupun pembebanan maksimum yang 

diijinkan 

Simulasi pada Slewing Tower Level 

Luffing Crane 

Uji Konvergensi 

Simulasi Mekanika Patahan pada 

Slewing Tower Level Luffing Crane 

Nilai parameter patahan 

melampaui nilai 

ketangguhan patahan 

Pemodelan geometri patahan 

Ya 

 

Tidak 

C 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir 

 

3.3 Free Body Diagram Slewing Tower Level Luffing Crane  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Lelangon, 

didapatkan bahwa spesifikasi Slewing Tower Level Luffing Crane 

sebagai berikut: 

• Pembebanan maksimum yang diijinkan: 20 Ton 

• Maximum Vertical Load pada dasar tower: 800 kN 

• Maximum Lateral Force pada dasar tower: 50 kN 

• Maximum Tilting Moment : 10700 kNm 

Berdasarkan data tersebut, dilakukan peninjauan ulang 

terhadap gaya reaksi pada tower. Dengan metode free body 

diagram dilakukan analisis gaya reaksi dan momen menggunakan 

input pembebanan maksimum yang diijinkan, dan ukuran Slewing 

Tower Level Luffing Crane yang sesungguhnya. Dengan 

pendekatan nilai percepatan gravitasi g = 10 m/s2 , maka: 

C 

- Nilai faktor intensitas 

tegangan hasil simulasi 

- Nilai integral-J hasil simulasi 

Selesai 

Analisis hasil simulasi 
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Gambar 3.2 Pemodelan sederhana Free Body Diagram Slewing 

Tower Level Luffing Crane 

 

• Kesetimbangan gaya pada titik C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilakukan pemutaran sumbu koordinat sebesar 13° 

searah jarum jam untuk mempermudah analisis nilai 

FAC: 

 

A 

B 

C 

20 Ton 

FBy 

FBx 

FAy 

FAx 

FBC  

FAC  

   20 Ton 

 = 200kN 

C 
16° 

77° 

9.714 
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∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝐵𝐶 sin 16° = 200 sin 77° 

𝐹𝐵𝐶 = 707 𝑘𝑁 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝐴𝐶 =  𝐹𝐵𝐶 cos 16° + 200 cos 77°  
𝐹𝐴𝐶 =  707 cos 16° + 200 cos 77°  

𝐹𝐴𝐶 =  724.6 𝑘𝑁  
 

• Kesetimbangan gaya pada titik A: 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝐴𝑦 = 𝐹𝐴𝐶 sin 13° 

𝐹𝐴𝑦 = 163 𝑘𝑁 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝐴𝑥 =  𝐹𝐴𝐶 cos 13° 

𝐹𝐴𝑥 =  706.03 𝑘𝑁  
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• Kesetimbangan gaya pada titik B: 

    

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝐵𝑦 = 𝐹𝐵𝐶 sin 3° 

𝐹𝐵𝑦 = 37 𝑘𝑁 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝐵𝑥 =  − 𝐹𝐵𝐶 cos 3° 

𝐹𝐵𝑥 = − 706.03 𝑘𝑁  
 

• Resultan gaya reaksi pada tower: 

 

 

FBy = 37 kN 

FBx = -706.3 kN 

 

FAy = 163 kN 

FAx = 706.3 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan pembebanan maksimum sebesar 20 Ton, 

didapatkan hasil: 

FBy 

FBx 

FAy 

FAx 

B 

A 
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Vertical Load : FAy + FBy = 200 kN 

Lateral Force : FAx + FBx = 0 kN 

Tilting Moment : FBx r = 706.3 kN x 9.714 m                   

= 6860.9982 kNm 

 

 Tabel 3.1 Perbandingan hasil kalkulasi pembebanan maksimum 

dengan beban maksimum desain 

 

 Berdasarkan hasil hand calculation free body diagram, 

didapatkan bahwa dengan pembebanan ijin maksimum sebesar 20 

ton, nilai vertical load, lateral force, dan tilting moment tidak 

melampaui nilai yang diijinkan oleh desain.  

 

3.4 Validasi Simulasi dengan Kasus Serupa 

 Telah dilakukan validasi simulasi dengan metode elemen 

hingga menggunakan perangkat lunak ANSYS Workbench R.18.1 

yang hasilnya dibandingkan dengan perhitungan analitis 

berdasarkan referensi Fracture Mechanics : Fundamentals and 

Applications, Third Edition. (T.L. Anderson, 2005). Dilakukan 

perhitungan analitis pada geometri silinder berlubang sebagai 

model yang paling mendekati dengan model geometri Slewing 

Tower Level Luffing Crane. Dengan validasi simulasi, akan didapat 

metode simulasi yang serupa untuk dilakukan simulasi mekanika 

patahan pada geometri Slewing Tower Level Luffing Crane. 

Sehingga pada simulasi yang dilakukan dapat menghasilkan nilai 

yang representatif dari kondisi nyata.  

 
Hasil Kalkulasi 

Awal Pembebanan 

Beban 

Maksimum 

Desain 

Vertical Load 

(kN) 

200 800 

Lateral Force (kN) 0 50 

Tilting Moment 

(kNm) 

6860.9982 10700 
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 Berikut prosedur perhitungan analitis sesuai referensi 

Fracture Mechanics : Fundamentals and Applications, Third 

Edition. (T.L. Anderson, 2005): 

 

 
Gambar 3.3 Batas Ukuran Geometri untuk Model Silinder 

Berlubang 

(Sumber: T.L. Anderson, 2005) 

 

Pada validasi dengan geometri silinder berlubang, 

digunakan ukuran dan pembebanan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Data Geometri Silinder Berlubang untuk Validasi 

Simulasi 

Parameter 

ukuran 

Definisi Nilai 

Ri Jari-jari silinder dalam (mm) 7.5 

Ro Jari-jari silinder luar (mm) 8.5 
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R Jari-jari silinder rata-rata 

(mm) 

8 

θ Sudut yang dibentuk oleh 

retak tembus (°) 

15 

P Pembebanan tarik (N) 250 

 

 
Gambar 3.4 Ukuran Geometri Silinder Berlubang Sebagai 

Validasi Kasus Serupa 

 

Berikut persamaan yang digunakan untuk menghitung 

plane-strain stress intensity factor pada silinder berlubang dari 

referensi Fracture Mechanics : Fundamentals and Applications  

(T.L. Anderson, 2005): 

 

𝐾𝐼 =  𝜎𝑡 . 𝐹𝑡 . √𝜋𝑅𝜃 

 

Dengan: 

𝜎𝑡 =  
𝑃

2𝜋𝑅𝑡
 

𝐹𝑡 = 1 + 𝐴 [5.3303 (
𝜃

𝜋
)

1.5

+ 18.773 (
𝜃

𝜋
)

4.24

 ] 
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𝐴 =  (0.125
𝑅

𝑡
− 0.25)

0.25

 

 

 

Dimana: 

KI : plane-strain stress intensity factor mode I 

σt : Tegangan Tarik 

Ft : Gaya Tarik 

R : Radius rata-rata 

θ : Sudut yang dibentuk oleh retak 

P : Beban yang diberikan 

A: Area Retak 

 Maka dilakukan analisis sebagai berikut: 

 

𝐴 =  (0.125
𝑅

𝑡
− 0.25)

0.25

 

𝐴 =  (0.125
8

1
− 0.25)

0.25

 

𝐴 =  0.93 

 

 

𝐹𝑡 = 1 + 𝐴 [5.3303 (
𝜃

𝜋
)

1.5

+ 18.773 (
𝜃

𝜋
)

4.24

 ] 

𝐹𝑡 = 1 + 0.93 [5.3303 (
15

𝜋
)

1.5

+ 18.773 (
15

𝜋
)

4.24

 ] 

𝐹𝑡 = 1.12 

 

 

𝜎𝑡 =  
𝑃

2𝜋𝑅𝑡
 

𝜎𝑡 =  
250

2𝜋. 8.1
 

𝜎𝑡 =  4.98 
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Dengan 15° = 0.262 radian, maka: 

 

𝐾𝐼 =  𝜎𝑡 . 𝐹𝑡 . √𝜋𝑅𝜃 

𝐾𝐼 =  4.98 𝑥 1.12  √𝜋 𝑥 8 𝑥 0.262 

𝐾𝐼 =  14.31 𝑀𝑃𝑎√𝑚𝑚 

 

Kemudian dilakukan pemodelan silinder berlubang 

menggunakan perangkat lunak Solidworks, dan disertakan dalam 

ANSYS Workbench: 

 

 
Gambar 3.5 Pemodelan Geometri Silinder Berlubang 

 

 Tahap berikutnya dilakukan pendefinisian sistem 

koordinat yang terletak pada tengah silinder berlubang dengan 
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sumbu X mengarah ke arah ujung retak, dan sumbu Z mengarah 

keluar dari ketebalan geometri. Pada silinder berlubang 

didefinisikan dua sistem koordinat untuk kedua ujung retak yang 

akan dianalisis. 

 
Gambar 3.6 Sistem Koordinat 1 untuk Ujung Retak 

Bagian Kanan 

 
Gambar 3.7 Sistem Koordinat 2 untuk Ujung Retak Bagian Kiri 
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Kemudian dilakukan pemilihan diskritisasi (meshing). 

Dengan metode hex dominant, size function adaptive, relevance 

center fine, span angle fine, serta diatur ukuran elemen menjadi 

0.2mm, didapat meshing sebagai berikut: 

 
Gambar 3.8 Meshing Function Adaptive di Daerah Retak pada 

Geometri Silinder Berlubang 

 

 Memasuki tahap yang menjadi inti dari simulasi, yaitu 

melakukan input Fracture Tools pada ANSYS Workbench. Pada 

kasus retak tembus, satu-satunya tipe yang dapat dipilih pada 

perangkat lunak adalah pre-meshed crack. Sebelum merubah 

pengaturan pada pre-meshed crack, perlu dilakukan pendefinisian 

named selection untuk menunjukkan bagian retak yang akan 

dianalisis. 
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Gambar 3.9 Pendefinisian Selection pada Ujung Retak 

 

Setelah named selection didefinisikan, perlu dibangun 

nodal named selection agar dapat diikutsertakan ke pre-meshed 

crack. 

 
Gambar 3.10 Mendefinisikan Nodal Named Selection 
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Kemudian pada Fracture Tools: Pre-Meshed Crack, 

dipilih nodal named selection dengan sistem koordinat yang sesuai. 

Adapula pengaturan kontur yang dapat diubah (dengan pengaturan 

awal sebanyak 6 kontur). Berikut tampilan pilihan pada Fracture 

Tools: Pre-Meshed Crack: 

 

 
Gambar 3.11 Pilihan yang Perlu Disertakan pada 

Fracture Tools: Pre-Meshed Crack 

 

 Kemudian disertakan pembebanan dan kondisi batas pada 

geometri silinder berlubang. Kondisi batas yang digunakan adalah 

fixed support pada bagian permukaan bawah silinder berlubang. 

Sementara kondisi pembebanan didefinisikan pada permukan sisi 

yang berlawanan dari kondisi batas dengan nilai 250 N. 

 Berikut skema pembebanan pada validasi kasus serupa: 
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Gambar 3.12 Pembebanan pada Validasi Kasus Serupa 

 

 
Gambar 3.13 Kondisi Batas pada Validasi Kasus Serupa 

 

 Setelah dilakukan seluruh pendefinisian kondisi, 

dilakukan simulasi dengan hasil yang akan didapat adalah berupa 

nilai faktor intensitas tegangan sepanjang ujung retak di kedua sisi. 

Dari hasil simulasi, didapatkan grafik nilai faktor intensitas 

tegangan sepanjang ujung retak. Setiap ujung retak yang 

disimulasikan akan menunjukkan 6 garis grafik yang menunjukkan 

nilai faktor intensitas tegangan dari 6 kontur. Dalam ilmu mekanika 

patahan, terdapat ”rule of thumb” untuk pemilihan hasil faktor 

intensitas tegangan yang cukup merepresentasikan nilai sesuai 

kondisi nyata. Kontur 3 dipilih sebagai nilai aman untuk 

menunjukkan nilai faktor intensitas tegangan hasil simulasi. 

Pemilihan tersebut berhubungan dengan singularitas tegangan di 

ujung retak, menyebabkan nilai faktor intensitas tegangan 

cenderung tidak stabil pada kontur satu dan dua, kemudian pada 

kontur selanjutnya akan cenderung memiliki nilai yang typical. 
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 Kemudian dapat dibandingkan nilai plane-strain stress 

intensity factor (KI) hasil analisis dengan hasil simulasi: 

Tabel 3.3 Perbandingan Hasil Simulasi Validasi dengan Hasil 

Perhitungan Analitis Plane-Strain Stress Intensity Factor pada 

Geometri Silinder Berlubang 

 Plane-Strain Stress 

Intensity Factor 

(MPA.mm0.5) 

Error 

KI Perhitungan 

Analitis 

14.31  

KI Hasil Simulasi 

(ujung retak sisi 

pertama) 

14.166 1% 

KI Hasil Simulasi 

(ujung retak sisi 

kedua) 

14.426 0.08% 

 

3.5 Prosedur Metode Elemen Hingga 

 Pada penelitian ini, simulasi dilakukan menggunakan 

perangkat lunak ANSYS Workbench R18.1, Static Structural. 

Perangkat lunak tersebut dapat menyelesaikan simulasi dengan 

basis metode elemen hingga dengan struktur yang kompleks yang 

dipengaruhi beban statis dan tidak bergantung pada waktu. 

 
Gambar 3.14 Tampilan Perangkat Lunak ANSYS Workbench 

R18.1 Static Structural 
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 Dengan menggunakan perangkat lunak ini, dapat 

dilakukan simulasi pembebanan statis dari model bagian tower dari 

Slewing Tower Level Luffing Crane. Dengan mengasumsikan 

adanya retak awal menggunakan pembebanan maksimum yang 

diijinkan, sehingga didapatkan nilai faktor intensitas tegangan dan 

integral-J dari hasil simulasi.  

 

3.5.1 Karakteristik Material 

 Dalam melakukan proses simulasi, perlu dilakukan 

pemodelan yang sesuai dengan kondisi aktual. Pemodelan 

dilakukan mewakili seluruh kondisi aktual agar didapatkan hasil 

yang merepresentasikan kondisi nyata. Maka dari itu, diperlukan 

penyesuaian data aktual yang terjadi yang nantinya digunakan 

sebagai input dalam simulasi. Pada simulasi metode elemen hingga 

dengan perangkat lunak ANSYS Workbench R18.1, Static 

Structural terdapat tahap-tahap untuk melakukan simulasi.  

 Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam simulasi 

adalah input karakteristik material yang sesuai dengan material 

yang digunakan pada kondisi aktual. Berdasarkan dari informasi 

yang diberikan oleh PT. Lelangon, bagian tower dari Slewing 

Tower Level Luffing Crane menggunakan material High Strength 

Steel S355 J2G3. Jenis material ini adalah baja struktur non-alloy 

yang merupakan bagian dari standar Eropa untuk baja struktur 

yaitu EN 10025:2004. Properti material baja S355 J2G3 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.4 Material properties High Strength Steel S355 J2G3 

(Sumber: PT. Lelangon) 

Name: 1.0570 (S355J2G3) 

Model type: Linear Elastic 

Isotropic 

Default failure 

criterion: 

Max von Mises Stress 

Yield strength: 315 N/mm2 
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Tensile strength: 490 N/mm2 

Elastic modulus: 210000 N/mm2 

Poisson's ratio: 0.28   

Mass density: 7.8 g/cm3 

Shear modulus: 79000 N/mm2 

 

 Adapula karakteristik material yang dibutuhkan sebagai 

batas, dari sudut pandang parameter retak. Nilai ketangguhan 

patahan yang umum digunakan adalah plane-strain fracture 

toughness (KIC) sebagai pembanding dari plane-strain stress 

intensity factor (KI). Pada berbagai jurnal mekanika patahan, 

pembebanan modus I adalah yang utama untuk dijadikan acuan. 

Hal tersebut dikarenakan nilai pembebanan modus I yang dapat 

dipastikan merupakan yang paling dominan dari modus 

pembebanan modus II dan modus III. 

 Material High Strength Steel S355J2G3 merupakan 

material berstandar eropa, sementara jurnal dan standar mekanika 

patahan seringkali diterbitkan dengan standar amerika. Sehingga 

perlu ditentukan equivalent material dari High Strength Steel 

S355J2G3. Apabila dikonversikan pada standar amerika, Material 

tersebut memiliki equivalent properties dengan ASTM A572 

Grade 50. Kemudian didapatkan dari A Compendium of sources of 

fracture toughness and fatigue-crack growth data for metallic 

alloys, IJF (International Journal of Fracture), vol. 14, R151-

R184, (Hudson, CM and Seward, SK: 1978), ASTM A572 Grade 

50 memiliki nilai plane-strain fracture toughness (KIC) sebesar 98 

MPa.m0.5. Nilai tersebut dapat dikonversi menjadi 3099.0321 

MPa.mm0.5 untuk memudahkan sebagai pembanding dari hasil 

simulasi perangkat lunak ANSYS Workbench 18.1. 

 

3.5.2 Pemodelan Geometri 

 Tahap berikutnya yang dilakukan dalam proses simulasi 

metode elemen hingga adalah membuat model geometri bagian 

tower dari Slewing Tower Level Luffing Crane. Pada tahap ini 

dibutuhkan data ukuran dari PT. Lelangon, yang kemudian dapat 
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dibuat pemodelan 3D dari bagian tower dari Slewing Tower Level 

Luffing Crane. Dalam melakukan pemodelan geometri, dapat 

digunakan perangkat lunak Solidworks atau Inventor yang 

kemudian dapat dikonversikan untuk melakukan simulasi pada 

perangkat lunak ANSYS Workbench R18.1, Static Structural. 

 Berikut geometri Tower pada Slewing Tower Level Luffing 

Crane: 

 

 

 
Gambar 3.15 Geometri Slewing Tower Level Luffing Crane 

 

 Untuk lebih memfokuskan pada daerah yang terjadi retak, 

maka dilakukan penyederhanaan pada geometri Slewing Tower 

Level Luffing Crane. Penyederhanaan yang dilakukan meliputi 

pengurangan ketinggian dari geometri model, sehingga bagian 

yang disimulasikan dengan perangkat lunak hanya bagian bawah 

9.714 m 

2.08 m 2.675 m 
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yang terjadi retak. Penyederhanaan yang dilakukan bertujuan untuk 

mendetailkan meshing pada daerah retak. Dengan begitu 

diharapkan hasil dari simulasi yang dilakukan menjadi lebih 

akurat. Berikut geometri yang telah disederhanakan: 

 

 
Gambar 3.16 Bagian yang Akan Ditinjau Secara Lebih Mendetail 

 

1.196 m 
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Gambar 3.17 Geometri Slewing Tower Level Luffing Crane yang 

telah disederhanakan 

 

3.5.2.1 Pemodelan Geometri Patahan 

  Salah satu fasilitas yang disediakan oleh perangkat lunak 

ANSYS Workbench 18.1 adalah menampilkan hasil parameter 

mekanika patahan dengan menggunakan Fracture Tool. Pada 

kasus patahan Slewing Tower Level Luffing Crane, ditemukan 

retak tembus yang telah menjalar sepanjang 1.5 meter pada bagian 

dasar belakang. Dengan kondisi sedemikian rupa, tidak dapat 

ditentukan awal mula timbulnya retak. Maka diberikan asumsi 

bahwa mula retak terjadi pada bagian tengah dengan ukuran 

panjang retak yang simetris. 

 Pada simulasi yang akan dilakukan, diberikan variasi letak 

dan panjang retak sedemikian rupa agar didapatkan hasil yang 

komperhensif. Variasi letak yang dilakukan berupa ketinggian 

retak dari dasar Slewing Tower Level Luffing Crane dari jarak 2cm 

hingga 7cm dengan penambahan ketinggian 1cm. Sementara 

variasi panjang retak dimulai dari 10cm kemudian dilakukan 
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penambahan panjang retak secara simetris sepanjang 10cm hingga 

mencapai panjang 60cm. Berikut contoh geometri Slewing Tower 

Level Luffing Crane yang telah diberi retak pada bagian dasarnya: 

 

  
 

 
Gambar 3.18 Konfigurasi variasi a. Panjang retak dan b. 

ketinggian retak dari dasar pada geometri Slewing Tower Level 

Luffing Crane 

 

 Konfigurasi retak pada geometri Slewing Tower Level 

Luffing Crane dibuat dengan jarak celah sekecil mungkin sehingga 

dapat mendekati keadaan di lapangan. Berikut konfigurasi ukuran 

retak yang dibuat pada geometri Slewing Tower Level Luffing 

Crane: 

 

a 

b 
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Gambar 3.19 Konfigurasi ukuran Retak pada Geometri Slewing 

Tower Level Luffing Crane  

 

 Dengan konfigurasi jarak celah dan sudut ujung retak yang 

sama, kemudian divariasikan panjang retak mulai 10cm hingga 

60cm dengan penambahan panjang setiap 10cm. Panjang retak 

dibuat simetris terhadap bidang tengah dari crane. 

  Kemudian dilakukan pendetailan meshing di daerah retak 

untuk lebih memfokuskan masalah. Pada bagian area yang terjadi 

retak dilakukan surface meshing dengan ukuran elemen 10mm. 

Kemudian juga dilakukan pembagian elemen pada daerah retak 

untuk lebih memperlihatkan elemen singular. Berikut beberapa 

meshing yang dilakukan pada area yang terjadi retak: 

 
Gambar 3.20 Meshing pada Variasi Panjang Retak 10cm dengan 

Jarak 7cm dari Dasar Slewing Tower Level Luffing Crane 
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Gambar 3.21 Meshing pada Variasi Panjang Retak 30cm dengan 

Jarak 4cm dari Dasar Slewing Tower Level Luffing Crane 

 
Gambar 3.22 Meshing pada Variasi Panjang Retak 60cm dengan 

Jarak 2cm dari Dasar Slewing Tower Level Luffing Crane 
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 Berikutnya setelah menentukan meshing yang digunakan 

pada daerah retak, dilakukan pendefinisian retak yang digunakan 

pada simulasi. Tipe retak yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pre-meshed crack, yaitu digunakan untuk menganalisis 

retak tembus. Kemudian ditentukan dua retak yaitu pada kedua 

ujung sisinya. Berikut pendefinisian retak dengan pre-meshed 

crack: 

 

 

 
Gambar 3.23 Pendefinisian Ujung Retak Dengan Tipe Pre-

Meshed Crack pada perangkat lunak ANSYS Workbench 18.1 

 

 Setelah dilakukan pendetailan meshing di daerah retak, 

dapat dipastikan bahwa waktu penyelesaian dalam memproses 

akan semakin besar. Dengan geometri retak dan meshing yang 

lebih mendetail akan membutuhkan waktu kurang lebih 10 hingga 

15 menit untuk melakukan meshing, dan 20 hingga 30 menit untuk 
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menyelesaikan proses hingga memunculkan hasil parameter 

patahan. 

 

3.5.3 Kondisi Pembebanan 

 Terdapat empat kondisi pembebanan yang digunakan 

dalam penelitian ini. Tiga pembebanan statik tersebut didasari oleh 

standar desain dari Slewing Tower Level Luffing Crane. Keempat 

pembebanan tersebut antara lain: vertical load, lateral force, tilting 

moment, dan slewing torque. Dari hasil hand calculation dengan 

beban ijin maksimum yaitu 20 Ton didapati bahwa beban yang 

diterima oleh crane tidak melampaui nilai maksimum yang 

diijinkan dari desain. Maka digunakan kondisi nilai pembebanan 

maksimum dari desain sebagai kondisi pembebanan pada simulasi 

yang akan dilakukan. Sehingga nilai yang diharapkan merupakan 

batas-batas maksimum dari desain crane tersendiri. Rincian 

pembebanan yang digunakan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Pembebanan Simulasi untuk Geometri Utuh 

 

 Pada perangkat lunak ANSYS Workbench R18.1 dilakukan 

input pembebanan berupa remote force. Beban maksimum desain 

terjadi pada bagian atas dari tower. Sementara geometri yang 

disimulasikan merupakan geometri yang telah disederhanakan. 

Maka dilakukan penggunaan pembebanan tipe remote force yang 

memberikan pembebanan pada koordinat tertentu yang 

melambangkan pembebanan sesungguhnya.  

 Pada pembebanan remote force, parameter yang dijadikan 

input adalah bagian yang dikenai, letak koordinat, dan besaran 

 
Beban Maksimum Desain 

Vertical Load (kN) 800 

Lateral Force (kN) 50 

Tilting Moment (kNm) 10700 

Slewing Torque (Nm) 785 
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gaya yang diberikan pada geometri. Berikut ilustrasi pemberian 

remote force pada geometri crane yang telah disederhankan: 

 
Gambar 3.24 Pemberian Remote Force dengan Input Gaya 

 

 Gaya diberikan pada center of gravity dari permukaan. 

Koordinat ditetapkan pada bagian atas tower mewakili keadaan 

yang sebenarnya bahwa beban yang terjadi adalah pada bagian 

tersebut. Pada Gambar 3.24 bagian berwarna merah merupakan 

resultan nilai lateral force dan vertical load. Sementara bagian 

berwarna hijau merupakan area yang dikenai gaya. 

 Perlu dilakukan modifikasi pada nilai momen yang akan 

diberikan dalam simulasi. ANSYS Workbench hanya menyediakan 

remote force sebagai pemberi beban dengan aturan koordinat. 

Namun untuk pembebanan berupa momen, perangkat lunak tidak 

menyediakan fasilitas secara otomatis. Maka perlu dilakukan 

konversi dari nilai momen menjadi gaya. Dengan persamaan dasar: 

 

M = F . r 

Dimana: 

M = Momen 

F = Gaya 

r = Jarak gaya terhadap sumbu putar 
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Nilai gaya dari konversi nilai momen: 

M = F . r 

10700 kNm = F x 9.714m 

F = 1101.5 kN 

 

Kemudian didapatkan nilai gaya sebagai input pada remote 

force. Pada remote force, untuk menimbulkan efek momen saja, 

dilakukan dua buah input remote force. Nilai gaya yang telah 

didapat dari konversi momen diletakkan pada koordinat yang 

dikenai beban momen, dan juga pada koordinat sumbu pusat yang 

berputar. Kemudian dengan nilai gaya yang sama, diberikan arah 

yang saling berlawanan. Arah tersebut melambangkan arah momen 

putar yang terjadi. Pemberian beban yang saling berlawanan 

tersebut akan saling menghilangkan nilai gaya, namun memberikan 

tetap efek momen kopel pada geometri yang disimulasi. Berikut 

ilustrasi pemberian remote force sesuai pembebanan momen putar: 

 
Gambar 3.25 Pemberian Remote Force Sebagai Nilai Momen 

 

3.5.4 Kondisi Batas 

 Kondisi batas yang diberikan pada objek analisa adalah 

tumpuan fixed support pada bagian dasar tower. Hal ini dilakukan 



59 

 

 

 

agar tidak terjadi perpindahan tower ketika diberikan pembebanan 

terhadap segala sumbu. 

 
Gambar 3.26 Kondisi Batas Berupa Fixed Support Pada Geometri 

Yang Dianalisis 

 

3.5.5 Meshing 

 Tahap diskritisasi atau biasa dikenal dengan tahap meshing 

termasuk dalam proses utama dalam metode elemen hingga. Tahap 

meshing dilakukan dengan membagi geometri menjadi elemen-

elemen hingga yang berjumlah terbatas. Tentunya jumlah elemen 

yang dibagi berhubungan dengan ukuran elemen yang dibagi. 

Semakin kecil ukuran elemen menjadikan jumlah elemen semakin 

banyak, dengan begitu nilai yang didapat hasil simulasi akan 

semakin akurat. Namun, jumlah elemen yang digunakan dalam 

simulasi akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam proses 

simulasi. Semakin banyak elemen yang terbagi dalam suatu 

geometri, akan semakin membutuhkan waktu yang lama dalam 

proses simulasi. Maka dari itu, dibutuhkan uji konvergensi, agar 

didapatkan hasil yang telah merepresentasikan kondisi yang 

sesungguhnya dengan jumlah elemen yang tepat. Sehingga proses 

simulasi tidak banyak menghabiskan waktu. 

 Diskritisasi yang dilakukan pada geometri Slewing Tower 

Level Luffing Crane yang telah disederhanakan dibagi menjadi dua 

bagian besar, yaitu bagian Tower dan bagian dasar dari crane. 

Berdasarkan hasil uji konvergensi, pada bagian dasar dipilih 

menggunakan meshing method automatic karena pada bagian dasar 
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memiliki bentuk yang sulit untuk dicapai apabila menggunakan 

elemen hexahedral. Sementara pada bagian Tower dipilih meshing 

method hex dominant karena akurasi elemen yang lebih baik, dan 

secara geometris sangat memungkinkan untuk dilakukan hex 

dominant meshing pada bagian tersebut. Konvergensi tes dilakukan 

secara manual dengan variasi ukuran elemen. Nilai yang dijadikan 

acuan pada uji konvergensi adalah nilai maksimum dari Von-Mises 

Equivalent Stress dengan pembebanan sesuai nilai maksimum 

yang diijinkan dari desain untuk geometri yang telah 

disederhanakan. Berikut hasil uji konvergensi berdasarkan variasi 

ukuran elemen: 

 

Tabel 3.6 Uji Konvergensi Geometri Slewing Tower Level Luffing 

Crane yang Telah Disederhanakan, dengan Size Function 

Adaptive, Relevance Center Fine, Span Angle Coarse dan Variasi 

Ukuran Elemen 

 

 

Size 

funtion 

relevance 

center 

span 

angle 

max 

eq-

stress 

(MPa) 

nodes elements 
process 

time (s) 

element 

size 

(mm) 

max eq-

stress 

error (%) 

adaptive fine coarse 307.39 119746 63600 15 100   

adaptive fine coarse 320.57 123223 64366 15 90 4.287713 

adaptive fine coarse 311.3 126711 65232 15 80 2.891724 

adaptive fine coarse 345.28 133131 66957 16 70 10.91552 

adaptive fine coarse 373.11 139811 68006 18 60 8.060125 

adaptive fine coarse 397.76 151161 69512 19 50 6.606631 

adaptive fine coarse 421.27 173560 73383 22 40 5.910599 

adaptive fine coarse 462.4 193291 76655 26 35 9.763335 

adaptive fine coarse 469.68 220264 80921 32 30 1.574394 

adaptive fine coarse 470.64 245430 84797 301 27 0.204394 

adaptive fine coarse 464.23 296961 93582 363 23 1.361975 

adaptive fine coarse 471.93 352185 102644 620 20 1.658661 
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Gambar 3.27 Grafik Uji Konvergensi Geometri Slewing Tower 

Level Luffing Crane yang Telah Disederhanakan, dengan Size 

Function Adaptive, Relevance Center Fine, Span Angle Coarse 

dan Variasi Ukuran Elemen Dibandingkan dengan Waktu 

Simulasi 
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Gambar 3.28 Meshing Slewing Tower Level Luffing Crane yang 

Telah Disederhanakan, dengan Size Function Adaptive, Relevance 

Center Fine, Span Angle Coarse dan Ukuran Elemen 30mm 

 

 Berikut dilakukan konvergensi tes dengan menggunakan 

span angle medium sebagai pembanding dengan metode meshing 

sebelumnya: 

 

Tabel 3.7 Uji Konvergensi Geometri Slewing Tower Level Luffing 

Crane yang Telah Disederhanakan, dengan Size Function 

Adaptive, Relevance Center Fine, Span Angle Medium dan 

Variasi Ukuran Elemen 

 

mesh 

method 

relevance 

center 

span 

angle 

max eq-

stress 

(MPa) 

nodes elements 
process 

time (s) 

element 

size 

(mm) 

max eq-

stress 

error (%) 

adaptive fine medium 305.12 146728 78817 36 100   

adaptive fine medium 324.7 150070 79451 34 90 6.417147 

adaptive fine medium 314.17 153429 80272 33 80 3.242994 

adaptive fine medium 353.64 160136 82166 36 70 12.56326 

adaptive fine medium 375.48 166894 83325 37 60 6.175772 

adaptive fine medium 402.55 178197 84710 42 50 7.209439 

adaptive fine medium 441.34 199954 88344 48 40 9.63607 

adaptive fine medium 469.33 219682 91597 80 35 6.342049 

adaptive fine medium 469.52 246722 95906 249 30 0.040483 

adaptive fine medium 479.46 271945 99849 388 27 2.117056 

adaptive fine medium 473.75 323315 108431 486 23 1.190923 

adaptive fine medium 467.01 378837 117721 515 20 1.422691 
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Gambar 3.29 Grafik Uji Konvergensi Geometri Slewing Tower 

Level Luffing Crane yang telah Disederhanakan, dengan Size 

Function Adaptive, Relevance Center Fine, Span Angle Medium 

dan Variasi Ukuran Elemen Dibandingkan dengan Waktu 

Simulasi 
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Gambar 3.30 Meshing Slewing Tower Level Luffing Crane yang 

Telah Disederhanakan, dengan Size Function Adaptive, Relevance 

Center Fine, Span Angle Medium dan Ukuran Elemen 30mm 

 

Kemudian digabungkan dari hasil uji konvergensi kedua 

tipe meshing dengan mengurutkan dari jumlah nodes yang 

dihasilkan: 

 

Tabel 3.8 Uji Konvergensi Geometri Slewing Tower Level Luffing 

Crane yang Telah Disederhanakan, dengan Size Function 

Adaptive, Relevance Center Fine dan Variasi Ukuran Elemen 

 

 

mesh 

method 

relevance 

center 

span 

angle 

max eq-

stress 

(MPa) 

nodes elements 
process 

time (s) 

element 

size 

(mm) 

max eq-

stress 

error (%) 

adaptive fine coarse 307.39 119746 63600 15 100   

adaptive fine coarse 320.57 123223 64366 15 90 4.287713 

adaptive fine coarse 311.3 126711 65232 15 80 2.891724 

adaptive fine coarse 345.28 133131 66957 16 70 10.91552 

adaptive fine coarse 373.11 139811 68006 18 60 8.060125 

adaptive fine medium 305.12 146728 78817 36 100 18.22251 

adaptive fine medium 324.7 150070 79451 34 90 6.417147 

adaptive fine coarse 397.76 151161 69512 19 50 22.50077 

adaptive fine medium 314.17 153429 80272 33 80 21.01519 

adaptive fine medium 353.64 160136 82166 36 70 12.56326 

adaptive fine medium 375.48 166894 83325 37 60 6.175772 

adaptive fine coarse 421.27 173560 73383 22 40 12.19506 

adaptive fine medium 402.55 178197 84710 42 50 4.443706 

adaptive fine coarse 462.4 193291 76655 26 35 14.86772 

adaptive fine medium 441.34 199954 88344 48 40 4.554498 

adaptive fine medium 469.33 219682 91597 80 35 6.342049 

adaptive fine coarse 469.68 220264 80921 32 30 0.074574 

adaptive fine coarse 470.64 245430 84797 301 27 0.204394 

adaptive fine medium 469.52 246722 95906 249 30 0.237974 

adaptive fine medium 479.46 271945 99849 388 27 2.117056 

adaptive fine coarse 464.23 296961 93582 363 23 3.17649 

adaptive fine medium 473.75 323315 108431 486 23 2.050708 

adaptive fine coarse 471.93 352185 102644 620 20 0.384169 

adaptive fine medium 467.01 378837 117721 515 20 1.042527 
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Gambar 3.31 Grafik Uji Konvergensi Geometri Slewing Tower 

Level Luffing Crane yang Telah Disederhanakan, dengan Size 

Function Adaptive, Relevance Center Fine dan Variasi Ukuran 

Elemen 

 

 Berdasarkan tabel dan grafik uji konvergensi, dipilih 

meshing method adaptive, relevance center fine, span angle 

coarse, dan ukuran elemen 30mm. Dengan ukuran elemen 30mm 

didapati waktu simulasi 32 detik, sementara dengan ukuran elemen 

yang lebih kecil 27mm waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proses simulasi adalah 301 detik. Pemilihan metode 

meshing tersebut berdasarkan error yang telah mencapai nilai 

mesh 

method 

relevance 

center 

span 

angle 

max eq-

stress 

(MPa) 

nodes elements 
process 

time (s) 

element 

size 

(mm) 

max eq-

stress 

error (%) 

adaptive fine coarse 307.39 119746 63600 15 100   

adaptive fine coarse 320.57 123223 64366 15 90 4.287713 

adaptive fine coarse 311.3 126711 65232 15 80 2.891724 

adaptive fine coarse 345.28 133131 66957 16 70 10.91552 

adaptive fine coarse 373.11 139811 68006 18 60 8.060125 

adaptive fine medium 305.12 146728 78817 36 100 18.22251 

adaptive fine medium 324.7 150070 79451 34 90 6.417147 

adaptive fine coarse 397.76 151161 69512 19 50 22.50077 

adaptive fine medium 314.17 153429 80272 33 80 21.01519 

adaptive fine medium 353.64 160136 82166 36 70 12.56326 

adaptive fine medium 375.48 166894 83325 37 60 6.175772 

adaptive fine coarse 421.27 173560 73383 22 40 12.19506 

adaptive fine medium 402.55 178197 84710 42 50 4.443706 

adaptive fine coarse 462.4 193291 76655 26 35 14.86772 

adaptive fine medium 441.34 199954 88344 48 40 4.554498 

adaptive fine medium 469.33 219682 91597 80 35 6.342049 

adaptive fine coarse 469.68 220264 80921 32 30 0.074574 

adaptive fine coarse 470.64 245430 84797 301 27 0.204394 

adaptive fine medium 469.52 246722 95906 249 30 0.237974 

adaptive fine medium 479.46 271945 99849 388 27 2.117056 

adaptive fine coarse 464.23 296961 93582 363 23 3.17649 

adaptive fine medium 473.75 323315 108431 486 23 2.050708 

adaptive fine coarse 471.93 352185 102644 620 20 0.384169 

adaptive fine medium 467.01 378837 117721 515 20 1.042527 
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dibawah 2% dengan pertimbangan waktu simulasi yang jauh lebih 

cepat dibanding dengan ukuran elemen yang lebih kecil. 

 

3.5.6 Hasil Simulasi (Post-Processing) 

 Hasil yang dicapai dalam simulasi ini berupa parameter 

patahan, yaitu faktor intensitas tegangan dan integral-J. Pada 

perangkat lunak ANSYS Workbench 18.1 dapat ditunjukkan hasil 

parameter patahan. Setelah mendefinisikan retak yang terjadi, 

dilakukan pengaturan untuk menunjukkan hasil parameter patahan. 

Pada penelitian ini, ditambahkan hasil sejumlah dua fracture tool. 

Keduanya memunculkan nilai yang berbeda sesuai dengan ujung 

retak yang didefinisikan. Dua ujung retak yang didefinisikan tidak 

dapat dijadikan satu pendefinisian retak atau menjadi satu fracture 

tool, hal ini disebabkan karena pada masing-masing ujung retak 

dibutuhkan arah sistem koordinat yang berbeda. 

 

 
Gambar 3.32 Hasil Parameter Patahan yang Ditunjukkan oleh 

Fracture Tool ANSYS Workbench 18.1 
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 Pada penelitian ini, hasil yang menjadi tinjauan adalah 

faktor intensitas tegangan dan nilai integral-J. Sesuai dengan tujuan 

tersebut, maka nilai yang akan dimunculkan dari hasil simulasi 

adalah Stress Intensity Factor (K1) untuk faktor intensitas tegangan 

mode I, Stress Intensity Factor (K2) untuk faktor intensitas 

tegangan mode II, Stress Intensity Factor (K3) untuk faktor 

intensitas tegangan mode III dan J-Integral. Data yang didapat 

berupa grafik yang merepresentasikan masing-masing nilai 

parameter patahan dibanding dengan sepanjang ketebalan material 

yang menjadi ujung retak. Adapula yang ditampilkan sebagai hasil 

adalah beberapa data beserta grafik yang menunjukkan nilai 

parameter patahan sesuai kontur yang diinginkan. Secara otomatis, 

ANSYS Workbench akan menampilkan nilai dan grafik pada kontur 

satu hingga kontur enam. Namun apabila diperlukan, dapat diatur 

jumlah kontur yang ingin ditampilkan oleh pengguna. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Dasar-Dasar Pemilihan Data Hasil Simulasi 

 Kontur tiga dianggap sebagai nilai yang telah stabil 

dibandingkan nilai pada kontur pertama dan kedua. Hasil dari 

simulasi mekanika patahan, didapat nilai dan grafik parameter 

patahan pada kontur satu hingga enam. Berdasarkan teori analisis 

numerik mekanika patahan, dipilih kontur tiga sebagai nilai yang 

merepresentasikan parameter patahan. Hal tersebut dikarenakan 

kontur pertama dan kedua adalah kontur yang paling dekat dengan 

ujung retak, yang berarti merupakan kontur terdekat dengan daerah 

singularitas tegangan. Singularitas tegangan yang terjadi di daerah 

retak tersebut akan mempengaruhi nilai parameter patahan. Nilai 

tegangan yang singular akan menimbulkan nilai parameter patahan 

yang tidak stabil dan cenderung berbeda dibanding kontur-kontur 

berikutnya. 

 Analisis parameter mekanika patahan dapat dilakukan dua 

pendekatan yang bergantung pada ketebalan material. Kedua 

pendekatan tersebut adalah plane-stress dan plane-strain. Serupa 

dengan bidang keilmuan mekanika benda padat, plane-stress 

melakukan pendekatan terhadap material yang tipis. Suatu material 

yang dianggap tipis akan dapat didekati dengan geometri 2D. 

Sementara pendekatan yang kedua adalah plane-strain, dimana 

suatu material yang memiliki ketebalan yang dapat diperhitungkan, 

maka dapat didekati dengan nilai pada pertengahan ketebalan 

material.  

Secara umum dalam mekanika patahan, nilai yang menjadi 

acuan untuk menjadi standar ketangguhan patahan adalah plane-

strain fracture toughness mode I (KIC) dan pada beberapa material 

juga sudah teruji dan menghasilkan nilai fracture resistance (Jc). 

Sementara nilai yang bisa didapat dari hasil simulasi sesuai 

pembebanan yang dilakukan adalah Stress Intensity Factor (K1), 

Stress Intensity Factor (K2), Stress Intensity Factor (K3) dan J-

Integral. Sehingga untuk menentukan batas panjang retak yang 
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aman hanya dapat dibandingkan antara plane-strain fracture 

toughness mode I (KIC) dengan Stress Intensity Factor (K1) pada 

kondisi plane-strain atau juga dapat dibandingkan antara nilai J-

Integral dengan nilai fracture resistance (Jc). Maka, dari data hasil 

simulasi akan diambil data yang berada pada pertengahan 

ketebalan material yaitu pada titik 6mm dari ketebalan total 12mm, 

dan dipilih kontur tiga sebagai hasil yang dapat merepresentasikan 

keadaan nyata. 

 

4.2 Analisis Faktor Intensitas Tegangan Mode I 

 Dengan melakukan variasi retak pada ketinggian 2cm 

hingga 7cm dari dasar crane dan panjang retak yang divariasikan 

dari 10cm hingga 60cm, nilai faktor intensitas tegangan mode I 

yang didapat dari hasil simulasi dirangkum pada grafik sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.1 Hubungan antara Hasil Plane-Strain Stress Intensity 

Factor Mode I Terhadap Variasi Panjang Retak dan Ketinggian 

Retak dari Dasar Crane 
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 Berdasarkan grafik yang didapat dari hasil simulasi, dapat 

terlihat bahwa trendline yang didapat cenderung naik. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa panjang retak yang terjadi berbanding lurus 

dengan nilai faktor intensitas tegangan pada kondisi plane-strain 

yang terjadi pada ujung retaknya. Perbedaan warna pada grafik 

menggambarkan perbedaan ketinggian retak dari dasar crane, 

dengan garis merah sebagai batas ketangguhan patahan pada 

kondisi plane-strain. Berikut data nilai faktor intensitas tegangan 

mode I yang didapat dari hasil simulasi: 

 

Tabel 4.1 Nilai Faktor Intensitas Tegangan Mode I Hasil Simulasi 

crack 

length 

(cm) 

K1 pada ketinggian dari dasar crack (MPa.mm0.5) 

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 

10 1483.4 1458 1482.7 1575.8 1622.1 1588.9 

20 1751.2 1875.5 1902 2111.6 1935.1 2031.4 

30 2379.8 2487.1 2462.1 2356.9 2563 2379.9 

40 2613 2932.9 2735.8 2780.3 3052.2 3102 

50 3596.9 3805.1 3752.1 4037 3666.8 3717.7 

60 4477 4423.9 4545.6 4588.4 4987.1 4305.3 

 

 Berikut akan dilakukan analisis data berdasarkan nilai 

yang dihasilkan dari simulasi. Didapat bahwa pada ketinggian dari 

dasar yang sama, semakin panjang retak yang dimodelkan akan 

menimbulkan nilai faktor intensitas tegangan mode I yang semakin 

besar, terbukti dari data nilai hasil simulasi. Dari keseluruhan data 

berdasarkan ketinggian dari dasar, seluruhnya memiliki 

kecenderungan nilai yang meningkat seiring semakin panjangnya 

retak yang dimodelkan. Dengan peningkatan panjang retak sebesar 

10cm, peningkatan nilai faktor intensitas tegangan mode I terlihat 

cukup signifikan pada ketinggian dari dasar yang sama. Kemudian 

dengan panjang retak yang sama, dilakukan perbandingan nilai 

pada setiap ketinggian dari dasar crane. Nilai faktor intensitas 

tegangan mode I tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan 
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dengan perbedaan ketinggian dari dasar crane, bahkan terlihat 

kemiripan pada nilai tersebut. Jadi, ketinggian dari dasar crane 

dengan nilai 2cm hingga 7cm tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan dilihat dari nilai faktor intensitas tegangan mode I. 

 Sesuai dengan data standar, material S355J2G3 memiliki 

nilai plane-strain fracture toughness (KIC) sebesar 98 MPa.m0.5 

yang apabila dikonversikan menjadi 3099.0321 MPa.mm0.5. 

Dengan adanya standar patahan tersebut, maka dapat ditentukan 

panjang retak maksimum yang diperbolehkan agar crane tetap 

dapat beroperasi secara optimal. Apabila dilihat dari grafik pada 

gambar 4.1, dapat ditentukan bahwa pada ketinggian 7cm dari 

dasar crane, nilai faktor intensitas tegangan mode I mencapai nilai 

KIC pada panjang retak lebih kecil dari 40cm. Sementara pada 

ketinggian kurang dari 6cm dari dasar crane, nilai faktor intensitas 

tegangan mode I mencapai KIC pada panjang retak pada 40cm. Jadi 

apabila panjang retak yang terjadi melebihi batas panjang tersebut, 

maka sebaiknya crane tidak dioperasikan lagi. Mengingat secara 

statis, apabila nilai faktor intensitas tegangan melampaui nilai 

ketangguhan patahan, maka perambatan retak yang terjadi akan 

tidak stabil dan dapat menjalar secara signifikan.  

 

4.3 Analisis Faktor Intensitas Tegangan Mode II 

 Dengan melakukan variasi retak pada ketinggian 2cm 

hingga 7cm dari dasar crane dan panjang retak yang divariasikan 

dari 10cm hingga 60cm, nilai faktor intensitas tegangan mode II 

yang didapat dari hasil simulasi dirangkum pada grafik sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.2 Hubungan antara Hasil Plane-Strain Stress Intensity 

Factor Mode II  Terhadap Variasi Panjang Retak dan Ketinggian 

Retak dari Dasar Crane 

 

 Berdasarkan grafik yang didapat dari hasil simulasi, dapat 

terlihat bahwa trendline yang didapat dari perbandingan antara 

faktor intensitas tegangan mode II dengan panjang retak cenderung 

naik. Namun terlihat dengan semakin panjang retak yang 

disimulasikan, grafik antar ketinggian dari dasar tergambar 

semakin merenggang. Sedangkan dengan panjang retak yang 

semakin kecil, perbedaan data antar ketinggian dari dasar crane 

menjadi semakin merapat. Berikut data nilai faktor intensitas 

tegangan mode II yang didapat dari hasil simulasi: 

 

Tabel 4.2 Nilai Faktor Intensitas Tegangan Mode II Hasil 

Simulasi 

crack 

length 

(cm) 

K2 pada ketinggian dari dasar crack (MPa.mm0.5) 

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 

10 148.53 130.77 110.68 36.667 56.884 32.821 
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crack 

length 

(cm) 

K2 pada ketinggian dari dasar crack (MPa.mm0.5) 

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 

20 252.13 283.47 261.69 256.85 237.18 263.14 

30 633.39 473.38 495.74 401.08 488.09 383.54 

40 629.52 704.55 631.24 542.07 409.14 458.17 

50 1348.3 1090.4 1302.5 918.92 796.55 667.79 

60 1643.9 1375.1 1600.6 1164.8 1098.7 936.32 

 

 Berikut akan dilakukan analisis data berdasarkan nilai 

yang dihasilkan dari simulasi. Didapat bahwa pada ketinggian dari 

dasar yang sama, semakin panjang retak yang dimodelkan akan 

menimbulkan nilai faktor intensitas tegangan mode II yang 

semakin besar. Namun yang berbeda dari hasil simulasi faktor 

intensitas tegangan mode I, pada mode II semakin rendah jarak dari 

dasar crane, nilai faktor intensitas tegangan mode II cenderung 

lebih besar. Selain itu, juga didapati perbedaan nilai yang 

signifikan seiring bertambahnya panjang retak yang terjadi. 

Semakin tinggi jarak dari dasar crane¸ nilai faktor intensitas 

tegangan mode II cenderung semakin kecil. Namun peningkatan 

nilai faktor intensitas tegangan mode II semakin kecil seiring 

bertambahnya panjang retak. 

 Apabila dihubungkan dengan ilmu mekanika patahan, 

pembebanan mode II merupakan pembebanan modus geser. Dari 

hasil yang didapat dari simulasi, menunjukkan bahwa nilai faktor 

intensitas tegangan mode II memiliki nilai yang lebih besar pada 

ketinggian dari dasar crane yang semakin rendah. Kemudian 

dihubungkan nilai faktor intensitas tegangan dengan tegangan yang 

terjadi. Sesuai dengan dasar teori, faktor intensitas tegangan 

berbanding lurus dengan tegangan yang terjadi: 

𝐾 =  𝛽 𝜎 √𝜋𝑎 
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Sehingga dengan menghubungkan dasaran tersebut 

dengan hasil simulasi, didapat bahwa semakin rendah ketinggian 

retak dari dasar crane, maka kontribusi tegangan geser pada retak 

yang terjadi adalah semakin besar. Sementara semakin tinggi jarak 

retak yang terjadi dari dasar crane, kontribusi tegangan geser yang 

terjadi terhadap nilai faktor intensitas tegangan akan semakin kecil. 

 Jika dibandingkan antara nilai faktor intensitas tegangan 

mode II dengan faktor intensitas tegangan mode I, dapat dilihat 

bahwa nilai faktor intensitas tegangan mode I jauh lebih dominan 

dari faktor intensitas tegangan mode II. Terlebih pada panjang 

retak 10cm, tegangan tarik (mode I) jauh lebih dominan. Pada retak 

yang pendek, nilai faktor intensitas tegangan mode II 

dimungkinkan dapat diabaikan mengingat nilainya yang sangat 

kecil. Namun semakin panjang retak yang terjadi, faktor intensitas 

tegangan mode II perlu dipertimbangkan. Jadi, dengan 

bertambahnya panjang retak yang terjadi akan didapati perambatan 

retak yang semakin signifikan yang diakibatkan oleh tegangan 

geser dalam pengoperasian Slewing Tower Level Luffing Crane. 

 

4.4 Analisis Faktor Intensitas Tegangan Mode III 

 Dengan melakukan variasi retak pada ketinggian 2cm 

hingga 7cm dari dasar crane dan panjang retak yang divariasikan 

dari 10cm hingga 60cm, nilai faktor intensitas tegangan mode III 

yang didapat dari hasil simulasi dirangkum pada grafik sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.3 Hubungan antara Hasil Plane-Strain Stress Intensity 

Factor Mode III Terhadap Variasi Panjang Retak dan Ketinggian 

Retak dari Dasar Crane 

 

 Berdasarkan grafik hasil simulasi pada faktor intensitas 

tegangan mode III, belum didapati trendline yang menggambarkan 

hubungan panjang retak dengan nilai faktor intensitas tegangan 

mode III. Tidak juga terlihat hubungan antara nilai tersebut dengan 

ketinggian dari dasar crane. Berbeda dengan hasil faktor intensitas 

tegangan mode I dan mode II, grafik faktor intensitas tegangan 

mode III terlihat memunculkan hasil yang acak dan tidak teratur. 

Adapula nilai negatif yang didapati pada faktor intensitas tegangan 

mode III hasil simulasi. Berikut data nilai faktor intensitas 

tegangan mode III yang didapat dari hasil simulasi: 

Tabel 4.3 Nilai Faktor Intensitas Tegangan Mode III Hasil 

Simulasi 
crack 

length 

(cm) 

K3 pada ketinggian dari dasar crack (MPa.mm0.5) 

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 

10 5.5246 -4.4177 -6.2079 37.071 3.057 -6.478 

20 33.339 24.416 30.996 -14.972 59.2 30.113 
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crack 

length 

(cm) 

K3 pada ketinggian dari dasar crack (MPa.mm0.5) 

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 

30 42.379 51.704 -39.527 10.546 16.946 -2.9154 

40 48.456 9.4755 20.914 33.133 31.978 18.531 

50 -21.381 155.1 51.438 18.291 1.5404 174.11 

60 -30.465 -70.647 -91.807 -183.93 -61.533 -100.19 

 

 Data yang didapat dari hasil simulasi faktor intensitas 

tegangan mode III memiliki hasil yang acak. Meskipun memiliki 

kesamaan trend, yaitu peningkatan nilai faktor intensitas tegangan 

pada panjang retak 50cm kemudian penurunan drastis pada 

panjang retak 60cm. Dari grafik tersebut belum dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari faktor intensitas tegangan mode III. Begitu pula 

dengan kontribusi terhadap faktor intensitas tegangan secara 

keseluruhan. Dengan hasil yang acak, belum dapat dikatakan 

bagaimana pengaruh pembebanan mode III (mode perobekan) 

terhadap kasus retak yang terjadi pada Slewing Tower Level Luffing 

Crane. 

 Sebuah analisis yang didapat dari data faktor intensitas 

tegangan mode III adalah penyebab dari persebaran data yang acak. 

Persebaran data tersebut dapat disebabkan karena pembebanan 

mode III (beban perobekan) yang tidak dapat didefinisikan oleh 

perangkat lunak. Tentunya hasil tersebut dapat dihubungkan 

dengan macam-macam pembebanan statis yang digunakan pada 

simulasi ini. Pembebanan yang digunakan pada simulasi ini antara 

lain adalah lateral force, vertical load, tilting moment, dan slewing 

torque. Dimana keempat pembebanan tersebut tidak berhubungan 

dengan out-plane shearing (beban perobekan). 
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Gambar 4.4 Macam-Macam Mode Pembebanan pada Mekanika 

Patahan 

(Sumber: T.L. Anderson, 2005) 

 

Adapula kemungkinan numerical error yang terjadi dalam 

proses simulasi oleh perangkat lunak ANSYS Workbench. Hal 

tersebut dicurigai muncul dari hasil negatif dari faktor intensitas 

tegangan mode III. Pembebanan robek yang tidak terdefinisikan 

kemudian menyebabkan numerical error dalam simulasi sehingga 

memunculkan nilai acak dan beberapa nilai negatif dari faktor 

intensitas tegangan mode III. 

 

4.5 Analisis Integral-J 

 Dengan melakukan variasi retak pada ketinggian 2cm 

hingga 7cm dari dasar crane dan panjang retak yang divariasikan 

dari 10cm hingga 60cm, nilai integral-J yang didapat dari hasil 

simulasi dirangkum pada grafik sebagai berikut: 



79 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Hubungan antara Hasil Plane-Strain J-Integral 

Terhadap Variasi Panjang Retak dan Ketinggian Retak dari Dasar 

Crane 

 Berdasarkan grafik yang didapat dari hasil simulasi, dapat 

terlihat bahwa trendline nilai integral-J yang didapat cenderung 

naik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa panjang retak yang terjadi 

berbanding lurus dengan nilai integral-J pada kondisi plane-strain 

yang terjadi pada ujung retaknya. Perbedaan warna pada grafik 

menggambarkan perbedaan ketinggian retak dari dasar crane. 

Apabila diperhatikan lebih mendetail, grafik yang terbentuk dari 

nilai integral-J hasil simulasi memiliki trendline dan bentuk 

ketepatan yang sangat mirip dengan gambar 4.1, yaitu grafik nilai 

faktor intensitas tegangan mode I hasil simulasi. Selain kesamaan 

trendline secara keseluruhan, urutan antar grafik yang dibentuk 

karena perbedaan ketinggian dari dasar crane juga memiliki 

kemiripan dengan grafik faktor intensitas tegangan mode I hasil 
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simulasi. Berikut data nilai faktor intensitas tegangan mode I yang 

didapat dari hasil simulasi: 

Tabel 4.4 Nilai Integral-J Hasil Simulasi 

crack 

length 

(cm) 

J-INT pada ketinggian dari dasar crack (mJ/mm2) 

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 

10 9.2027 9.1589 9.7957 10.896 11.276 11.102 

20 13.964 15.622 16.443 19.757 16.516 18.333 

30 26.705 27.102 27.768 24.878 29.777 24.934 

40 32.686 38.927 34.982 36.189 42.472 43.535 

50 61.818 66.057 67.412 72.587 63.687 63.646 

60 90.436 90.365 95.634 98.051 109.35 88.041 

 

 Berikut akan dilakukan analisis data berdasarkan nilai 

yang dihasilkan dari simulasi. Didapat bahwa pada ketinggian dari 

dasar yang sama, semakin panjang retak yang dimodelkan akan 

menimbulkan nilai integral-J yang semakin besar, terbukti dari data 

nilai hasil simulasi. Dari keseluruhan data berdasarkan ketinggian 

dari dasar, seluruhnya memiliki kecenderungan nilai yang 

meningkat seiring semakin panjangnya retak yang dimodelkan. 

Dengan peningkatan panjang retak sebesar 10cm, peningkatan nilai 

integral-J terlihat cukup signifikan pada ketinggian dari dasar yang 

sama. Kemudian, dengan panjang retak yang sama, dibandingkan 

nilai antara ketinggian dari dasar crane. Apabila dibandingkan 

antara ketinggian dari dasar mulai 2cm hingga 7cm, nilai integral-

J tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan terlihat 

kemiripan antara ketinggian dari dasar crane yang dimodelkan. 

Jadi, ketinggian dari dasar crane dengan nilai 2cm hingga 7cm 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari nilai integral-

J. 

 Secara keseluruhan, grafik nilai integral-J yang didapat 

dari hasil simulasi kasus Slewing Tower Level Luffing Crane 

memiliki bentuk yang mirip dengan grafik nilai faktor intensitas 

tegangan mode I. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori mekanika 
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patahan yang menyatakan bahwa, pada pendekatan Linear-Elastic 

Fracture Mechanics nilai integral-J yang menggambarkan laju 

pelepasan energi dapat didekati dengan nilai faktor intensitas 

tegangan mode I yang dianggap menjadi nilai yang paling dominan 

dibandingkan nilai faktor intensitas tegangan pada mode 

pembebanan lain. Maka dengan hasil grafik integral-J yang 

memiliki kemiripan dengan grafik nilai faktor intensitas tegangan 

mode I, dapat diartikan bahwa pada kasus patahan Slewing Tower 

Level Luffing Crane dengan pembebanan statis dapat dianalisis 

dengan pendekatan Linear-Elastic Fracture Mechanics. 

 

4.6 Perbandingan Nilai K1, K2, K3 dan Integral-J Hasil 

Simulasi 

 Sebelum membandingkan nilai K1, K2, K3 dan Integral-J, 

terlebih dahulu perlu disamakan satuan yang dibandingkan. Untuk 

melakukan konversi plane-strain Integral-J menjadi faktor 

intensitas tegangan, digunakan persamaan sebagai berikut: 

𝐽 =  
𝐾2

𝐸′
 

 

𝐸′ =  
𝐸

(1 − 𝑣2)
 

 

 Maka didapatkan nilai faktor intensitas tegangan dari 

konversi integral-J sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Nilai Faktor Intensitas Tegangan dari Konversi 

Integral-J 

crack 

length 

(cm) 

K hasil konversi dari J (MPa.mm0.5) 

2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 

10 1448.1 1444.6 1494.0 1575.7 1602.9 1590.5 

20 1783.8 1886.7 1935.7 2121.8 1939.9 2043.9 
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 Berdasarkan nilai hasil konversi integral-J, didapatkan 

nilai faktor intensitas tegangan. Apabila dibandingkan dengan nilai 

K1, K2, dan K3, hasil konversi integral-J memiliki nilai yang lebih 

besar. Berikut dibandingkan nilai faktor intensitas tegangan pada 

ketinggian 2cm dan 7cm dari dasar: 

 
Gambar 4.6 Perbandingan Nilai K1, K2, K3, dan Hasil Konversi 

Integral-J  

pada Ketinggian 2 cm 

 

-120

880

1880

2880

3880

4880

10 20 30 40 50 60

SI
F 

(M
P

a.
m

m
0

.5
)

Crack Length (cm)

K1 2cm

K2 2cm

K3 2cm

Kconv 2cm

30 2466.8 2485.1 2515.4 2380.9 2604.8 2383.6 

40 2729.1 2978.2 2823.3 2871.6 3110.9 3149.6 

50 3753.2 3879.7 3919.3 4066.9 3809.5 3808.2 

60 4539.5 4537.7 4668.2 4726.8 4991.7 4479.0 
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Gambar 4.7 Perbandingan Nilai K1, K2, K3, dan Hasil Konversi 

Integral-J  

pada Ketinggian 7 cm 

 

 Berdasarkan dari hasil perbandingan nilai K1, K2, K3 dan 

hasil konversi integral-J, didapati bahwa nilai faktor intensitas 

tegangan hasil konversi integral-J memiliki nilai yang lebih besar 

dibanding nilai K1, K2, dan K3 hasil simulasi. Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa nilai integral-J adalah 

akumulasi dari keseluruhan faktor intensitas tegangan pada 

keseluruhan modus pembebanan. Integral-J memunculkan nilai 

parameter patahan dengan pendekatan energi (laju pelepasan 

energi), sehingga hasil yang didapatkan merupakan akumulasi dari 

kesetimbangan energi. 
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 Menghubungkan hasil perbandingan antara keempat nilai 

faktor intensitas tegangan, dapat dilihat bahwa nilai faktor 

intensitas tegangan mode I (K1) adalah nilai yang paling dominan 

dibanding nilai faktor intensitas tegangan pada mode lain. 

Kemudian dibandingkan antara nilai faktor intensitas tegangan 

mode I (KI) dengan nilai hasil konversi integral-J memiliki 

perbedaan yang tidak signifikan, dan cenderung ada kemiripan. 

Sehingga apabila hanya membandingkan nilai faktor intensitas 

tegangan mode I dengan ketangguhan patahan mode I, nilai 

tersebut telah mewakili dari sisi parameter patahan. 

 Meninjau nilai K3 yang telah dibandingkan dengan nilai 

K1 dan K2, data yang didapat tidak terlihat acak. Nilai acak yang 

terjadi pada faktor intensitas tegangan mode III bukan didapat 

karena perbedaan nilai yang signifikan. Dibandingkan dengan nilai 

K3, nilai K1 dan K2 memiliki perubahan yang lebih signifikan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa data faktor intensitas tegangan 

mode III (K3) memiliki nilai yang sama. Pada setiap perubahan 

Panjang dan ketinggian dari dasar, nilai faktor intensitas tegangan 

mode III (K3) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nilai 

K3 yang kecil dibandingkan dengan K1 dan K2, semakin 

menguatkan pernyataan bahwa pembebanan mode III tidak 

berpengaruh pada kasus Slewing Tower Level Luffing Crane.  

 

4.7 Pembahasan Kasus Slewing Tower Level Luffing Crane 

 Surveyor Indonesia sebagai inspektur kasus retak yang 

terjadi pada kasus Slewing Tower Level Luffing Crane, menyatakan 

bahwa salah satu penyebab yang mungkin terjadi adalah adanya 

retak kecil yang tidak terdeteksi kemudian dibiarkan. Sehingga 

retak tersebut menjalar seiring dengan berjalannya operasional 

crane. Maka perlu dilakukan pembahasan kasus dari sudut 

pandang mekanika patahan. 

 Retak yang timbul pada suatu material menyebabkan 

singularitas tegangan pada ujung retaknya. Berikut ilustrasi 

singularitas tegangan pada suatu geometri yang terjadi retak: 
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Gambar 4.8 Ilustrasi Garis Gaya yang Menggambarkan 

Singularitas Tegangan pada Ujung Retak Akibat Pembebanan 

 
Gambar 4.9 Zona Plastis pada Ujung Retak dan Nilai Tegangan 

Berdasarkan Jarak dengan Ujung Retak 

 Nilai tegangan yang mendekati tak hingga (singular) pada 

ujung retak, menyebabkan dibutuhkannya parameter lain untuk 

mengamati suatu retak. Pembebanan yang diberikan pada geometri 
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yang terjadi retak akan menimbulkan singularitas tegangan pada 

ujung retaknya. Singularitas tegangan diakibatkan dari 

penumpukkan garis gaya yang melalui ujung retak. Kemudian efek 

dari singularitas tersebut adalah terbentuknya zona deformasi 

plastis pada daerah ujung retak. Dengan timbulnya zona plastis, 

artinya pada area tersebut akan lebih mudah terjadi kegagalan. 

Pada kasus retak, kegagalan yang dimaksud adalah merambatnya 

retak. 

 Meskipun dengan nilai pembebanan diberikan dibawah 

nilai tegangan maksimum, singularitas tegangan akan tetap terjadi 

pada ujung retak. Sehingga tegangan sudah tidak dapat dijadikan 

acuan perambatan retak. Maka dengan mekanika patahan akan 

dijawab bagaimana suatu retak akan merambat. Dengan 

membandingkan parameter patahan, dapat diprediksi apakah suatu 

retak akan merambat secara signifikan atau tidak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan masalah yang dirumuskan, didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan pembebanan maksimum berdasarkan data desain 

Slewing Tower Level Luffing Crane, nilai faktor intensitas 

tegangan dan integral-J memiliki besar yang berbeda-beda, 

dipengaruhi oleh panjang retak dan letak retak yang dimodelkan 

dalam simulasi perangkat lunak ANSYS Workbench 18.1. Semakin 

Panjang retak yang dimodelkan akan menimbulkan nilai faktor 

intensitas tegangan dan integral-J yang semakin besar. 

2. Telah dibandingkan nilai faktor intensitas tegangan mode I 

(plane-strain) dengan plane-strain fracture toughness mode I. 

Didapatkan bahwa standar ketangguhan patahan dicapai pada 

panjang retak sekitar 38cm. 

 

 

5.2 Saran 

 Berikut saran yang diberikan penulis sebagai ide 

pengembangan pada penelitian berikutnya: 

1. Untuk mengembangkan analisis terhadap kasus Slewing Tower 

Level Luffing Crane, dapat dilakukan analisis kegagalan terhadap 

retak yang terjadi. Sehingga bisa didapatkan penyebab retak yang 

terjadi secara komperhensif, tidak hanya dari sudut pandang 

desain. 

2. Sebagai pengembangan analisis dari bidang keilmuan mekanika 

benda padat, dapat dilakukan simulasi metode elemen hingga 

terhadap geometri Slewing Tower Level Luffing Crane dengan 

pembebanan dinamis sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. 

3. Adapula saran sebagai pengembangan analisis terhadap bidang 

keilmuan mekanika patahan. Dapat dilakukan analisis perambatan 
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retak sebagai pengembangan dari hasil penelitian statis Slewing 

Tower Level Luffing Crane. Selain itu juga dapat dilakukan analisis 

dengan kondisi yang lebih rumit yaitu simulasi perambatan retak 

yang terjadi dengan pembebanan fatigue dan dinamis pada kasus 

tersebut. 
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