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ABSTRAK 

Combo plate merupakan produk dari perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi. 

aerospace. Keuntungan jenis pelat tersebut adalah mampu menghemat biaya dan 

mempercepat waktu produksi . Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui perbandingan 

kekuatan  combo plate dengan pelat berpenagar konvensional meliputi continous weld, chain 

weld dan staggered weld bila digunakan dalam konstruksi kapal. Perbandingan dilakukan 

dengan membandingkan nilai tegangan dari 3 variasi beban (lateral, bending dan puntir) dan  

3 variasi besar beban. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu combo 

plate, continuous weld, chain weld dan staggered weld. Pada variasi pelat berpenegar 

konvensional dilakukan perbandingan tegangan sisa menggunakan metode elemen hingga. 

Hasil akhir yang didapat adalah combo plate memiliki tegangan paling kecil pada beban 

lateral yaitu saat beban 1000 N/m
2
 tegangan terbesar bernilai 66.03 MPa, beban lateral 2000 

N/m
2  

menghasilkan nilai tegangan terbesar 132.07 MPa dan pada beban  3500 N/m
2   

menghasilkan tegangan terbesar 231.13 MPa sementara pada momen bending dan puntir 

memiliki tegangan paling besar dibanding pelat berpenegar konvensional. Untuk nilai 

tegangan sisa paling besar adalah continous weld sebesar 90.05 Mpa. 

Kata kunci: combo plate, continous weld, chain weld,staggered weld, tegangan, tegangan sisa, 

metode elemen hingga. 
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ABSTRACT 

Combo plate is a product of technological developments in the field of construction. 

aerospace. The advantage of this type of plate is to save costs and speed up production time. 

The purpose of this research is to know the ratio of combo plate strength with conventional 

stiffened plate (continous weld, chain weld and staggered weld) when used in ship 

construction. Comparison is done by comparing the stress  values of 3 variations of load 

(lateral, bending and torsion) and 3 large variations of load. The model used in this study 

there are 4 (combo plate, continuous weld, chain weld and staggered weld). In the 

conventional plates variation is done comparison of residual stress using finite element 

method. The final result is the combo plate has the smallest stress at the lateral load that is 

when the load of 1000 N / m2 the highest  stress is worth 66.03 MPa, at the load 2000 N / m2 

produces the highest stress value 132.07 MPa and at 3500 N / m2 produces the highest stress 

231.13 MPa while at the moment of bending and torsion has the greatest stress. For the 

highest residual stress is continous weld with stress value 90.05 MPa. 

 

Keywords: combo plate, continous weld, chain weld,staggered weld, stress, residual stress, 

finite element method. 
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DAFTAR SIMBOL 

eq  =  Heat flux (Watt/m
2
) 

      =  Pertambahan panjang (m) 

A =  Luas Penampang (m
2
) 

A1  =  Luas area elemen yang diberi beban heat input (mm
2
) 

Ae =  Luas area elektroda yang digunakan (mm
2
) 

Ae =  Luas area elektroda yang digunakan (m
2
) 

Af  =  Luas area pembebanan yang dihasilkan dari proses pengelasan (mm
2
) 

Af =  Luas area pembebanan yang dihasilkan dari proses pengelasan (m
2
) 

b  =  Lebar kampuh las (mm) 

e  =  Regangan 

E  =  Modulus Young 

F =  Gaya  (N) 

I  =  Besarnya arus listrik yang digunakan (Ampere) 

lo =  Panjang awal (m) 

Q  =  Heat input bersih (Watt) 

t  =  Waktu pengelasan satu elemen (s) 

U  =  Tegangan yang digunakan pada saat pengelasan (Volt) 

v =  Kecepatan pengelasan satu elemen (mm/s) 

ή  =  Koefisien dari efisiensi las 

σy =  Tegangan yield    (Pa) 

             Tegangan (N/m
2
 atau Pascal) 

 

 

 





 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan sektor industri akan efektifitas dan efisiensi dalam menyelesaikan 

pekerjaan memicu adanya perkembangan teknologi. Teknologi akan terus berkembang seiring 

dengan berjalannya waktu, hal ini tidak lepas dari perkembangan proses manufaktur. Dalam 

bidang industri adanya teknologi produksi sangat membantu dari segi efektifitas kerja dan 

efisiensi biaya. Salah satu contoh hasil perkembangan teknologi adalah teknik penyambungan 

logam. Awalnya penyambungan logam dilakukan dengan metode keling kemudian 

berkembang dengan metode yang lebih canggih yaitu pengelasan. 

Dewasa ini metode pengelasan sudah diterapkan dalam dunia industri manufaktur 

terutama yang memanfaatkan logam sebagai bahan baku utamanya. Contoh penerapan metode 

pengelasan adalah pada industri pesawat luar angkasa. Pembuatan pesawat luar angkasa 

menggunakan material yang bersifat ringan yaitu alumunium. Material alumunium memiliki 

sifat yang kurang baik dibandingkan dengan baja saat dilas. Sehingga pengelasan alumunium 

harus dilakukan dengan alat dan teknik yang tepat dan tentunya berpengaruh pada biaya 

produksi. Produsen akan mencari solusi agar biaya dapat dikurangi tanpa menurunkan 

kualitas. Atas dasar inilah akhirnya ilmuwan NASA melakukan kajian dan penelitian 

mengenai  “Integrally Stiffened” struktur dalam upaya mengurangi biaya produksi tanpa 

mengurangi performa struktur. Pada mulanya pembuatan integrally stiffened plate (combo 

plate) dilakukan dengan high speed machine seiring dengan berkembangnya teknologi 

muncul teknik ekstrusi.  

Pembuatan combo plate dengan metode ekstrusi mampu menghasilkan produk lebih 

cepat dibanding high speed machine sehingga menghemat waktu. Combo plate yang memiliki 

kelebihan yaitu memiliki bagian yang lebih sedikit dibanding pelat berpenagar konvensional. 

Pemanfaatan combo plate sendiri banyak diterapkan untuk bidang aerospace, sekarang 

industri perkapalan terutama kapal alumunium mulai menggunakan jenis pelat ini.  

Penggunaan integrally stiffened plate  atau combo plate pada konstruksi kapal perlu dilakukan 

analisa perbandingan kekuatan dengan pelat berpenegar konvensional. Oleh karena itu penulis 
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melakukan penelitian dengan judul “Studi Perbandingan antara Integrally Stiffened Plate 

(Combo Plate) dengan Pelat Berpenegar Kovensional pada Geladak”.  

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang akan diselesaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan tegangan  antara Integrally Stiffened Plate (Combo 

Plate) dengan pelat berpenegar konvensional dan jenis beban apa yang paling 

efektif pada combo plate? 

2. Bagaimana perbandingan tegangan sisa pelat berpenegar konvensional  jenis 

continous weld, chain weld dan staggered weld?  

I.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai tegangan antara Integrated Stiffened Plate (Combo Plate) 

dengan pelat berpenegar konvensional. 

2. Mengetahui nilai tegangan pelat berpenegar konvensional jenis continous weld, 

chain weld dan staggered weld. 

I.4. Batasan Masalah 

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini permasalahan difokuskan pada: 

1. Material Aluminium. 

2. Analisis kekuatan konstruksi dilakukan dengan simulasi menggunakan software 

FEM. 

3. Analisis dilakukan pada satu panel berukuran 1500 x 6000 x 6 mm. 

4. Profil yang digunakan adalah profil T dengan ukuran 70 x 5 / 40 x 6 mm 

5. Jenis pembebanan dilakukan pada 3 variasi beban yaitu beban tekan, momen 

bending dan momen puntir. 

6. Pemodelan pelat berpenegar konvensional antara pelat dan penegar tidak bisa 

disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. 

7. Pada proses analisis tidak membahas analisis biaya. 
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I.5. Manfaat 

1. Secara akademik, hasil studi perbandingan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya tentang Integrally Stiffened Plate.  

3. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan pemilihan jenis konstruksi yang lebih efisien. 

I.6. Hipotesis 

Integrally Stiffened Plate atau combo plate memiliki nilai tegangan  yang sama dengan 

pelat berpenegar konvensional. Sedangkan untuk tegangan sisa, nilai  tegangan sisa yang 

paling besar adalah pelat berpenegar konvensional yang di las secara menerus (continous 

weld).   
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BAB II  

STUDI LITERATUR 

II.1. Dasar Teori 

Dalam pengerjaan Tugas Akhir diperlukan landasan yang berhubungan dengan teori-

teori yang telah dikaji oleh beberapa sumber.  Berikut beberapa teori yang digunakan sebagai 

dasar untuk  penelitian. 

II.1.1. Integrally Stiffened Plate (Combo Plate) 

Integrally Stiffened Plate atau combo plate merupakan produk yang dikembangkan 

dalam bidang aerospace. Combo plate berupa pelat dan penegar yang saling terintegrasi tanpa 

disambungkan dengan las. Sebelum ditemukan, pembuatan badan pesawat awalnya 

menggunakan pelat berpenegar konvensinal dimana pelat dan penegar disambungkan dengan 

metode keling. Struktur combo plate dirancang mampu menahan pada berbagai kondisi 

pembebanan serta mampu mempertahankan tingkat toleransi kerusakan yang ditentukan. 

Salah satu keuntungan combo plate adalah penghematan dari segi berat, biaya dan proses 

produksi (Quinn, 2012). 

 

  
 

Gambar II. 1 Integrally Stiffened Plate atau Combo Plate 

 

Gambar II.1 merupakan combo plate dari bahan alumunium yang akan digunakan 

dalam konstruksi kapal. Produksi combo plate saat ini dengan teknik ekstrusi. Ekstrusi 

merupakan proses untuk membuat benda dengan penampang tetap. Keuntungan dari proses 

tersebut bisa membuat benda dengan penampang yang rumit. Material yang digunakan dalam 

proses ekstrusi salah satunya adalah alumunium. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh 
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NASA combo plate dari segi biaya pembuatan satu produk dapat mengurangi biaya produksi 

39%. Selain itu combo plate memiliki mechanical properties yang bagus dan menghemat 

waktu produksi (Munroe, 2000). 

II.1.2. Metode Elemen Hingga 

Metode elemen hingga menurut adalah metode numerik yang digunakan dalam 

meyelesaikan permasalahan di bidang matematika dan fisika meliputi geometri, pembebanan 

dan sifat-sifat dari material yang sangat rumit. Selain itu disebut metode ini digunakan untuk  

menyelesaikan masalah seperti analisis struktural, thermal, aliran fluida dan elektromagnetik. 

Metode ini merupakan metode pendekatan untuk seluruh masalah yang kompleks seperti 

variasi bentuk, kondisi batas, dan beban. Pendekatan metode elemen hingga yaitu 

menggunakan informasi pada titik simpul (node). Dalam proses penentuan node disebut 

dengan pendeskritan (discretization), suatu sistem dibagi menjadi elemen-elemen yang lebih 

kecil kemudian penyelesaian masalah dilakukan pada bagian-bagian tersebut dan digabung 

kembali sehingga diperoleh solusi secara menyeluruh (Logan, 2010). 

Prosedur elemen hingga mengurangi variabel yang tidak diketahui menjadi sejumlah 

berhingga dengan membagi daerah penyelesaian menjadi bagian kecil yang disebut elemen. 

Hal ini dinyatakan sebagai variabel medan yang tidak diketahui dalam istilah dianggap 

sebagai fungsi pendekatan (approximation functions/ interpolation function/ shape functions) 

dalam tiap elemen. Fungsi pendekatan didefinisikan sebagai medan variabel dan titik node. 

Setelah memilih elemen dan variabel selanjutnya meyusun sifat bahan (properties) elemen. 

Dengan demikian langkah-langkah dalam analisis elemen hingga adalah : 

1. Pembagian dan pemilihan tipe elemen 

Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pembagian pada struktur 

menjadi sebuah sistem elemen hingga dan melakukan pemilihan tipe elemen yang 

sesuai serta mendekati keadaan yang sebenarnya.  

2. Penentuan fungsi displasmen 

Pada tahap ini dilakukan penentuan fungsi displasmen pada tiap elemen yang 

telah terbentuk. Fungsi tersebut didefinisikan sebagai nodal values pada elemen. 

Fungsi dibuat sesederhana mungkin untuk mempermudah proses analisis elemen. 

3. Penentuan hubungan regangan - displasmen dan tegangan-regangan 

Hubungan regangan–displasmen dan tegangan–regangan merupakan hal yang 

penting dalam penurunan persamaan elemen hingga. Kemampuan untuk 
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mendefinisikan sifat material secara tepat adalah hal yang penting untuk 

memperoleh hasil yang bisa diterima. 

4. Penurunan persamaan dan matriks kekakuan 

Dalam menentukan elemen dan matriks kekakuan elemen dapat menggunakan 

metode antara lain direct equilibrium method, work or energy method dan 

methods of weighted residuals.  

5. Penurunan persamaan elemen untuk mendapatkan persamaan global dan kondisi 

batas 

Dari persamaan yang didapat pada tahap-tahap sebelumnya, persamaan elemen 

secara keseluruhan pada struktur yang dianalisis dapat diperoleh pada tahap ini. 

6. Penyelesaian vektor dari derajat kebebasan  

Pada tahap sebelumnya, nilai vektor dari derajat kebebasan atau perpindahan noda 

elemen belum diketahui secara keseluruhan. Nilai yang belum diketahui diperoleh 

menggunakan metode eliminasi (metode Gauss). 

7. Perhitungan regangan dan tegangan elemen 

Dalam permasalahan analisis tegangan struktur, nilai regangan dan tegangan dapat 

diperoleh dari nilai displasmen hasil penurunan persamaan pada tahap 5 dan 6. 

8. Interpretasi hasil perhitungan 

Tahap terakhir dalam analisis menggunakan metode hingga adalah interpretasi 

dan analisis hasil perhitungan untuk keperluan desain. Penentuan lokasi terjadinya 

deformasi dan tegangan yang besar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

proses desain atau analisis. 

 Penyelesaian yang didapat dari metode elemen hingga ada beberapa macam seperti 

pada masalah struktur penyelesaian yang didapat adalah deformasi pada tiap nodes yang 

selanjutnya digunakan untuk mendapatkan tegangan dan regangan. Sedangkan untuk masalah 

bukan struktur seperti heat transfer penyelesaian yang didapat adalah tempertur yang 

disebabkan karena flux temperatur. Inti dari metode ini adalah membagi suatu geometri 

menjadi elemen-elemen yang jumlahnya tidak terhingga. Pembagian elemen-elemen akan 

menghasilkan suatu struktur jaringan yang terdiri dari node dan elemen (Seshu, 2013). 

II.1.3. Tegangan dan Regangan 

Tegangan merupakan gaya yang bekerja pada luasan kecil yang tak terhingga pada 

potongan penampang, maka akan terdiri dari bermacam-macam besaran dan arah. Penguraian 
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intensitas gaya diperlihatkan pada Gambar II.2. Intensitas gaya yang bekerja pada luasan 

berubah-ubah dari suatu titik ke titik lain, arah intensitas gaya miring terhadap bidang. 

Sedangkan intensitas gaya yang tegak lurus dengan bidang disebut tegangan normal (normal 

stress) (Popov, 1978). 

                                      

                      Gambar II. 2 Komponen-Komponen Normal dan Geser dari Tegangan 

                                                        Sumber : Popov, 1978 

 

Pada umumnya gaya P adalah gaya resultan sejumlah gaya pada suatu sisi atau sisi 

yang satunya lagi dari suatu potongan dapat dirumuskan dalam Persamaan II.1. 

 

                                         
     

                    
 

 

 
                                       (II.1) 

  

 Aplikasi analisa pada batang diaplikasikan pada analisis struktur secara keseluruhan 

terutama pada struktur yang terdiri dari banyak batang yang membentuk kerangka. Agar 

semua bagian dari kerangka tersebut dapat dianalisis, maka gaya-gaya yang bekerja di setiap 

batang pada kerangka tersebut haruslah dihitung dan dianalisa. Dengan dianalisanya semua 

bagian maka dapat diambil gambaran secara menyeluruh kondisi yang terjadi pada saat 

kerangka struktur tersebut mengalami pembebanan (Popov, 1978). 

  Regangan merupakan respon dari benda saat diberi beban. Regangan didefinisikan 

sebagai perubahan panjang material dibagi panjang awal akibat gaya yang diberikan pada 

material. Regangan rata-rata dinyatakan secara matematis pada Persamaan II.2 

 

             
          

               
 

  

  
             (II.2)

   

 Jika tegangan yang diberikan kecil, material  mungkin hanya akan meregang sebentar 

dan akan kembali kebentuk semula setelah tegangan dilepaskan. Ini disebut deformasi elastis, 
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karena seperti keadaan elastis yang akan kembali ke keadaan tanpa tekanan. Deformasi elastis 

hanya terjadi pada material bila tegangan lebih rendah dari pada tegangan kritis yang disebut 

kuat luluh (yield strength). Jika material diberi beban sehingga melebihi batas elastisitas 

material tersebut, material akan tetap pada kondisi cacat setelah beban dilepaskan. Hal ini 

disebut deformasi plastis. Hubungan antara tegangan dan regangan suatu material 

diperlihatkan melalui Gambar II.3 yang disebut kurva tegangan-regangan. Nilainya berbeda 

untuk setiap material dan untuk mendapatkan kurva tersebut dilakukan pengujian dengan 

mencatat nilai dari deformasi (regangan) pada interval tarik yang berbeda atau compressive 

loading (tegangan). Kurva ini menunjukkan sifat material (termasuk data untuk mendapatkan 

modulus elastisitas,E).  

 

Gambar II. 3 Kurva Tegangan Regangan 

Sumber : Hibeller,1997 

Rasio antara tegangan dan regangan normal dapat disebut modulus young atau 

modulus elastisitas yang merupakan tangen dari sudut yang terbentuk antara garis hubungan 

tegangan dan regangan dengan garis sumbu regangan. 

II.1.4. Tegangan Von Mises 

Menurut Hoque (2013),tegangan von mises merupakan gabungan dari semua tegangan 

(tegangan geser dan tegangan normal pada tiga arah) yang berekasi pada titik tertentu. 

Tegangan von mises berguna untuk bahan yang tergolong ulet (ductile). Jika tegangan von 

mises di titik tertentu melebihi kekuatan luluh (yield strength), maka material akan mengalami 

kegagalan (putus) pada titik tersebut. Kriteria kegagalan menyatakan bahwa tegangan von 
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mises   VM) harus kurang dari tegangan luluh ( y ) dari material. Rumus yang digunakan 

untuk mendapatkan von mises yaitu pada Persamaan II.3 

 VM      y 

Tegangan von mises  VM  didapat dari 

  VM=√  
                              (II.3) 

dimana I1 dan I2 ditentukan dengan Persamaan II.4 dan Persamaan II.5 

    I1= x+  y+  z                 (II.4) 

 I2= x  y +  y  z +  z  x-   
 -   

 -   
                (II.5) 

II.1.5. Pengelasan 

Proses pengelasan dimulai dari proses penyambungan  logam yang sudah ada sebelum 

era revolusi industri yaitu dengan cara membuat cetakan berbahan pasir diatas pelat logam 

dan mengisinya dengan logam cair. Cetakan ini dapat dibentuk sesuai dengan bentuk yang 

diiinginkan. Selain itu, proses penyambungan juga dilakukan dengan menyambung dua pelat 

logam dengan logam cair. Pada akhir abad ke-19, cara-cara dan teknik pengelasan mulai 

berkembang pesat yaitu dengan menggunakan energi listrik dan berkembang hingga sekarang. 

Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam kontruksi sangat luas, meliputi 

perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, pipa pesat, pipa saluran dan sebagainya. 

Definisi las menurut Deutch Industrie Normen (DIN) las adalah ikatan metalurgi pada 

sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dari definisi 

tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa 

batang logam dengan menggunakan energi panas. Sambungan las adalah dua atau lebih 

material yang digabungkan melalui proses pengelasan.  

Ada 5 tipe dasar dari sambungan las antara lain butt, tee, corner, lap dan edge joint 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.4. Tipe sambungan las dipilih berdasarkan metode 

pengelasan dan tebal pelat yang digunakan. Tipe sambungan dikatakan optimum apabila 

sambungan tersebut memenuhi kekuatan struktur dan kualitas dari proses pengelasan. Ukuran 

dari sambungan las akan mempengaruhi biaya pengelasan karena semakin besar volume yang 

dibentuk dari sambungan las maka akan semakin besar pula kebutuhan kawat las atau filler 

metal yang digunakan untuk mengisi volume tersebut. Oleh karena itu volume sambungan las 

diusahakan sekecil mungkin (Wiryosumarto, 1996). 
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Gambar II. 4 Tipe Sambungan Las 

Sumber : Wiryosumarto, 1996 

 

Selama proses pengelasan, bagian yang dilas akan menerima panas setempat dan 

suhunya akan terus berubah sehingga distribusi temperatur tidak merata. Pemberian panas 

tersebut juga mengakibatkan bagian material yang dilas akan mengalami pengembangan 

thermal, sedangkan dibagian lain yang tidak terkena panas akan tetap dan tidak mengalami 

pemuaian thermal. Kejadian tersebut akan mengakibatkan terjadinya peregangan yang rumit 

dan akan mengakibatkan perubahan bentuk mekanik yang sifatnya tetap pada material.  

II.1.6. Masukan Panas (Heat Input) 

Hampir semua proses pengelasan dilakukan dengan cara melakukan pemanasan 

setempat atau lokal. Beban heat input yang diberikan pada saat pengelasan menyebabkan 

peningkatan temperatur material yang terkena busur api las sampai pada suhu lebur. 

Perubahan temperatur pada daerah yang mengalami kontak langsung dengan busur las 

berlangsung dengan sangat cepat sehingga menciptakan perbedaan temperatur dengan daerah 

di dekatnya. Segera setelah perbedaan temperatur terjadi, panas mulai mengalir ke sekitar 

daerah pengelasan yang mempunyai temperatur lebih rendah sehingga terjadi distribusi panas 

ke daerah sekitar alur las. 

Distribusi temperatur yang terjadi pada saat proses pemanasan maupun pendinginan 

tidak merata pada seluruh material. Distribusi temperatur yang tidak merata terjadi baik dalam 

hal tempatnya pada material maupun bila ditinjau dari segi waktu terjadinya. Ketidakmerataan 

distribusi temperatur menyebabkan timbulnya deformasi pada struktur las. Sehingga untuk 

dapat menyelesaikan berbagai persoalan dari tegangan dan deformasi hasil pengelasan harus 

diketahui dahulu bagaimana distribusi dari temperatur yang dihasilkan terhadap material las 

(Morna, 2012). 
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Dalam  proses pengelasan tidak semua energi digunakan untuk memanaskan elektroda 

dan logam las. Sebagian energi yang dihasilkan terserap ke lingkungan karena adanya kontak 

dengan udara lingkungan sekitar, sehingga energi efektif yang digunakan dalam pengelasan 

dapat dirumuskan dalam Persamaan II.6 

                                                Q = ή U I                                            (II.6) 

Sedangkan besarnya heat flux yang dikenakan pada material ditentukan dengan 

Persamaan II.7 dan Persamaan II.8  

 

                                                     

                                                   
  

  
                                                                                              (II.7) 

 

                                                  
 

         
                                                                                              (II.8) 

 

Sedangkan untuk mencari  Af, digunakan Persamaan II.9 

                                                Af = b x v x t                                                                         (II.9) 

  

Tabel II.1 Kofisien dari Efisiensi Setiap Proses Pengelasan 

Sumber : Wiryosumarto, 1996 

Welding 

Process 

SAW 

Stell 

SMAW 

Stell 

GMAW 

CO2 Stell 

GMAW 

Ar Stell 

GTAW 

Ar Stell 

GTAW 

He Al 

GTAW 

Ar Al 

ή 0.9-0.99 0.66-0.85 0.75-0.93 0.66-0.7 0.25-0.75 0.55-0.8 0.2-0.46 

 

Panas yang dihasilkan oleh pengelasan tidak sepenuhnya terserap oleh logam las 

sebagai heat input, namun sebagian terpancar ke udara bebas sebagai kehilangan panas (heat 

loss). Masukan panas yang terserap oleh logam induk tergantung pada kerapatan energi 

(energy density) dari teknik pengelasan tersebut. Semakin besar kerapatan energinya semakin 

rendah masukan panas yang diserap untuk suatu proses pengelasan. Jenis logam dan 

kerapatan energi akan menentukan laju pemanasan (heating rate) dari logam yang dilas. 

Masukan panas akan menentukan suhu tertinggi yang yang terjadi pada logam las sehingga 

mempengaruhi struktur mikro serta sifat mekanis sambungan las (Pratama, 2016). 

Pada proses pengelasan distribusi panas pada setiap material tidak sama. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi panas antara lain : 
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a. Sifat konduktivitas dari material kerja. 

b. Besarnya massa dari logam yang berada di sekeliling daerah las. 

c. Alur yang tersedia untuk proses konduksi panas. 

d. Teknik pengelasan yang dilakukan. 

Jika dibandingkan dengan  material yang lain, hampir semua logam adalah konduktor 

panas yang baik. Tetapi semua logam memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

menghantarkan panas. Misalnya alumunium adalah penghantar panas yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan stainless steel  dimana alumunium mengalami penurunan suhu yang 

lebih cepat pada daerah las bila dibandingkan dengan stainless steel. Sehingga panas akan 

lebih cepat menyebar ke seluruh alumunium dibandingkan penyebaran pada stainless steel.  

Massa yang besar dari material di dekat daerah las cenderung akan menarik panas dari 

daerah las lebih cepat daripada massa yang kecil. Sebagai contoh pipa yang tebal dan berat 

cenderung dingin lebih cepat daripada pipa yang tipis dan ringan. Sebagai contoh yang lain 

sambungan fillet sudut dapat menarik panas lebih cepat daripada sambungan fillet biasa. 

Adanya bevel pada sambungan butt joint juga dapat memperluas daerah yang menyerap panas 

sehingga memiliki kemampuan menarik panas yang memadai (Bantami, 2009). 

Faktor lain yang menentukan besarnya panas yang dapat diserap oleh material adalah 

jumlah alur panas yang tersedia yang memudahkan panas untuk mengalur. Sambungan lap 

joint menyediakan dua arah penyebaran panas. Distribusi pada daerah las juga dipengaruhi 

oleh teknik pengelasan yang dilakukan. Selama pengelasan, elektroda dan busur api kadang-

kadang sengaja digerakan masuk dan keluar dari genangan logam yang mencair dalam sebuah 

pola yang teratur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi temperatur dari logam yang mencair 

dan sebagai pemanasan awal (preheat) pada bagian logam di depannya. Teknik seperti ini 

disebut whipping. Jika logam cair dari elektroda digerakan ke kiri dan kanan melewati daerah 

las dengan pola weaving. Teknik ini digunakan untuk menyebarkan panas dan memperoleh 

alur las yang lebih lebar (Mahfud, 2012). 

II.1.7. Tegangan Sisa 

Pada proses pengelasan akan menimbulkan tegangan sisa hal ini disebabkan adanya 

perubahan temperatur non-uniform pada material. Dalam masalah pengelasan, tegangan sisa 

yang akan ditinjau adalah tegangan sisa yang ditimbulkan dari distribusi regangan non-elastik 

yang tidak merata pada material. Tegangan sisa pada logam dapat terjadi karena banyak hal 

selama proses produksi antara lain: 
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a. Material yang termasuk bentuk pelat dan batangan dikenal dengan proses roll, 

casting dan forging. 

b. Selama pembentukan bagian-bagian logam oleh proses-proses seperti bending, 

grinding, shearing dan machining. 

c. Selama proses fabrikasi, seperti pengelasan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tegangan sisa adalah batas 

transformasi dan batas luluh beban, temperatur pemanasan tertinggi, kecepatan pendinginan, 

tahanan luar dan pemanasan awal. Ketika material dipanaskan secara merata akan terjadi 

tegangan. Tegangan sisa juga akan terjadi ketika regangan yang didistribusikan tidak merata 

seperti regangan plastis (Wiryosumarto, 1996). 

Panas yang terjadi pada pada bagian las akan terjadi pengembangan thermal. 

Sedangkan bagian yang dingin tidak berubah sehingga terbentuk penghalangan 

pengembangan yang mengakibatkan peregangan yang rumit. Kalau tidak dihindari, 

peregangan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk tetap yang disebabkan adanya 

perubahan besar mekanik. Disamping terjadi perubahan bentuk dengan sendirinya terjadi 

regangan sehingga terjadi juga tegangan yang sifatnya tetap yang disebut tegangan sisa. 

Terjadinya tegangan sisa digambarkan pada Gambar II.5 (a), dimana daerah C 

mengalami pemanasan pada waktu pengelasan. Pada Gambar II.5 (b) ketika dipanaskan  pada 

daerah C mengalami pengembangan kemudian ditahan oleh daerah A sehingga pada daerah C 

terjadi tegangan tekan dan pada daerah A terjadi tegangan tarik terlihat. Tetapi bila luas pada 

daerah A jauh lebih besar daripada daerah C maka daerah C akan terjadi perubahan bentuk 

tetap (distorsi), sedangkan pada daerah A terjadi perubahan bentuk elastis. Ketika proses 

pengelasan selesai akan terjadi proses pendiginan seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.5 

(c) dimana daerah C menyusut cukup besar karena disamping pendinginan juga karena 

tegangan tekan. Penyusutan ini ditahan oleh daerah A, oleh karena itu daerah C akan terjadi 

tarik yang diimbangi oleh tegangan tekan pada daerah A. 
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Gambar II. 5 Pembentukan Tegangan Sisa 

 Sumber : Wiryosumarto, 1996 

 

Sedangkan untuk distribusi tegangan sisa dipengaruhi oleh jenis dan bentuk 

konfigurasi hasil pengelasan. Pada las tumpul, garis hasil pengelasan arah memanjang akan 

mencapai batas kekuatan luluh pada garis las dan kemudian menurun dan mencapai nol pada 

ujung pelat. Sedangkan  pada arah  melintang garis las  terjadi keseimbangan antara tegangan 

tarik dan  tekan.  

II.2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menunjang hasil penelitian berikutnya. Pada sub bab 

ini berisikan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat 

memeprmudah pembaca untuk lebih memahami penelitian ini. 

II.2.1. Transient Thermal Analysis 

Analisis  transient thermal  digunakan untuk  menentukan suhu dan jumlah termal 

lainnya yang menggunakan variasi waktu.Variasi distribusi suhu menggunakan waktu banyak 

digunakan pada banyak aplikasi seperti pendinginan paket elektronik atau analisis  

pendinginan untuk perlakuan panas.Hal yang menarik adalah hasil distribusi suhu dalam 

tekanan panas dapat menyebabkan kegagalan.Dalam kasus tersebut, suhu dari  analisis  

thermal  sementara digunakan sebagai  beban  pada  analisis  struktural statis untuk evaluasi 
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tegangan thermal.Analisis  ini dapat diaplikasikan dalam perpindahan panas seperti masalah 

perlakuan panas, desain paket elektronik blok mesin, bejana tekan, dan lain-lain (Putra, 2017). 

Untuk menggunakan analisis transient thermal ini, tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan template transient thermal analysis dengan menyerat template dari 

Toolbox ke dalam skema proyek atau dengan mengklik dua kali template Toolbox. 

2. Memuat geometri dengan mengklik kanan pada cell geometri dan memilih import 

geometri. 

3. Melihat geometri dengan mengklik kanan pada cell model dan memilih edit atau 

mengklik dua kali cell model. Sebagai alternatif bisa klik kanan setup cell dan pilih 

edit. 

4. Melanjutkan proses analisis dengan menggunakan alat dan fitur pada halaman 

aplikasi mechanical.  

II.2.2. Static Structural Analysis 

Analisis  struktur  statis menentukan perpindahan, tekanan, ketegangan, dan gaya 

padastruktur  atau komponen yang disebabkan oleh beban yang tidak menyebabkan inersia 

dan efek redaman yang signifikan. Kondisi pemuatan dan respons yang stabil diasumsikan  

dengan kata lain, beban dan respons struktur diasumsikan bervariasi secara perlahan 

sehubungan dengan waktu (Putra, 2017). Untuk melakukan analisis struktur statis, berikut 

tahapannya: 

1. Menambahkan static structural analysis dengan menyerat template dari Toolbox ke 

dalam skema proyek atau dengan mengklik dua kali template Toolbox. 

2. Memuat geometri dengan mengklik kanan pada cell geometri dan memilih import 

geometri. 

3. Melihat geometri dengan mengklik kanan pada cell model dan memilih edit atau 

mengklik dua kali cell model. Sebagai alternatif bisa klik kanan setup cell dan pilih 

edit. 

4. Melanjutkan proses analisis dengan menggunakan alat dan fitur pada halaman 

aplikasi mechanical.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

III.1. Pendahuluan 

Dalam pengerjaan Tugas Akhir analisis diawali dengan pembuatan model combo plate 

dan pelat berpenegar konvensional yang meliputi continous weld, chain weld dan staggered 

weld dengan menggunakan software metode elemen hingga. Analisis dilakukan dengan 

dengan 2 cara yaitu analisis thermal dan structural. Khusus untuk combo plate dilakukan 

analisis structural saja karena combo plate diasumsikan tidak mengalami pengelasan. Analisis 

thermal digunakan untuk mengetahui distribusi panas selama pengelasan dan analisis 

structural digunakan untuk mengetahui tegangan sisa dan deformasi yang terjadi akibat 

pengelasan. Secara garis besar dijelaskan diagram alir pada Gambar III.1 
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Gambar III. 1 Diagram Alir Metodologi 
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III.2. Metode 

Metode yang dilakukan dalam penelitian yang digunakan meliputi beberapa tahapan 

antara lain adalah : 

1. Pengumpulan Data 

2. Pembuatan Model 

3. Analisis Data 

III.2.1. Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian diperlukan data-data sebagai proses input dalam analisis. 

Metode-metode untuk mendapatkan data ada beberapa cara antara lain secara langsung dan 

tidak langsung. Metode secara langsung dapat dilakukan dengan observasi lapangan dan 

wawancara kepada narasumber. Metode tidak langsung dilakukan dengan studi kepustakaan 

yaitu mengumpulkan berbagai sumber referensi baik berupa buku, artikel dan sumber-sumber 

lain sebagai acuan dalam analisis. 

III.2.2  Pembuatan Model 

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan model yaitu continous weld, chain weld 

dan steggered weld seperti pada Gambar III.2, III.3 dan III.4. Tahapan yang dilakukan 

dimulai dari pembuatan geometri yang di-input ke dalam proses transient thermal sehingga 

didapatkan temperaturnya. Geometri yan telah dibuat beserta hasil analisis temperatur 

dimasukkan ke dalam proses static structural, sehingga didapatkan nilai tegangan sisa dan 

deformasi. 

 

Gambar III. 2  Continous Weld 

Sumber : www.scielo.br 

 

 

Gambar III. 3 Chain Weld 

Sumber: www.scielo.br 

http://www.scielo.br/
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Gambar III. 4 Staggered Weld 

Sumber : www.scielo.br 

 

III.2.3 Analisis Data 

Setelah semua nilai dari dari hasil running didapat maka dilakukan analisis data 

dengan membandingkan deformasi dan tegangan sisa dari tiap variasi model. Dalam tahap ini, 

setidaknya ada beberapa tahapan yang dilakukan dimulai dari survei terhadap sistem yang 

sedang berjalan, identifikasi temuan survei, identifikasi persyaratan sistem dan hasil running 

sistem hingga sampai pada tahap kesimpulan hasil running data. 

III.3. Material properties  

Material yang digunakan dalam pemodelan ini yaitu alumunium 5083. Logam ini 

banyak digunakan dalam industri kapal alumunium.  

III.4. Data Parameter Pengelasan 

Prosedur pengelasan yang digunakan dalam pemodelan adalah GMAW (Gas Metal 

Arc Welding). Adapun prosedur pengelasan yang digunakan secara spesifik adalah sebagai 

berikut : 

 Tipe pengelasan  : GMAW 

 Kecepatan pengelasan : 5 mm/detik 

 Kuat arus   : 180 A 

 Voltase   : 24 Volt 

 Efisiensi pengelasan : 75% 

 Diameter elektroda  : 2.4 mm 

III.5. Pemodelan Thermal 

Untuk menganalisis tegangan sisa dilakukan dengan menggunakan analisis thermal, 

ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Secara garis besar dapat dilihat pada diagram alir 

pada Gambar III. 5 
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Gambar III. 5 Diagram Alir Pemodelan Thermal 

 

Tahap-tahap pemodelan pemodelan thermal untuk pelat berpenegar biasa (continous 

weld, chain weld dan staggered weld) : 

a. Select : Transient Thermal 

Langkah pertama untuk pemodelan menggunakan metode elemen hingga yaitu 

dengan memilih analysis system yang akan digunakan. Pada saat ini yang dipilih 

adalah transient thermal. Perintah yang digunakan adalah drag transient thermal > 

project schematic > create standalone system. Perintah digambarkan pada Gambar 

III.6 
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               Gambar III. 6 Select Transient Thermal 

 

b. Pemilihan engineering data 

Pemilihan  engineering data  merupakan salah satu hal yang paling penting karena 

hal ini menyangkut material apa yang akan digunakan dalam proses analisis. Material 

yang akan digunakan adalah alumunium 5083, maka yang dipilih adalah  alumunium 

5083 seperti yang dapat  dilihat pada  Gambar III.7 . Untuk detailnya, dapat diubah 

dan  menyesuaikan dengan material properties. 

 

Gambar III. 7 Engineering Data 

 

c. Pembuatan geometri  

Geometri pada model dilakukan dengan menggunakan sketsa (sketch). Karena 

model yang dibuat lebih  sederhana, maka hal pertama yang dibuat adalah sketsa pelat 

1500  x 6000 mm. Kemudian dibuat kampuh las dan selanjutnya adalah profil T 

berukuran 70x5 / 40x6 beserta kampuh lasnya. Perintah yang dilakukan adalah: 

geometry > scetching > line > dimension > general.  Perintah digambarkan pada 

Gambar III. 8 
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                   Gambar III. 8 Geometri 

 

Setelah dibuat geometri, maka hasilnya akan tampak seperti pada Gambar III.9, 

III.10, dan III.11 

                                             
 

                      Gambar III. 9 Hasil Geometri Model Continous Weld 

 

                                                   
 

                           Gambar III. 10 Hasil Geometri Model Chain Weld 
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                                Gambar III. 11 Hasil Geometri Model Staggered Weld 

                                                      

d. Meshing  

Proses selanjutnya adalah proses meshing. Proses ini adalah proses membagi 

keseluruhan sistem ke dalam elemen-elemen kecil yang seragam dengan tujuan agar 

analisis menjadi semakin detail pada keseluruhan sistem tersebut. Perintah yang 

digunakan adalah model > mesh > sizing > generate mesh. Sizing dilakukan untuk 

menentukan ukuran dari elemen yang akan digunakan. Hasil dari proses meshing 

terlihat pada Gambar III.12  

 

         Gambar III. 12 Contoh Hasil Meshing 

e. Memasukkan heat flux dan convection 

Proses selanjutnya adalah memasukkan heat flux dan convection. Proses ini 

dilakukan sebagai pemodelan pengelasan. Heat flux yang sudah dihitung sebelumnya 

dimasukkan ke tabular data (time). Begitu pun dengan convection. Perintah yang 

digunakan adalah environment > heat > heat flux. Dan environment > convection. 

Perintah digambarkan pada Gambar III. 13 
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                                 Gambar III. 13 Heat Flux dan Convection 

f. Solution : Temperatur 

Setelah semua  environment  sudah diset maka pilih hasil yang akan diambil yaitu 

temperature. Perintah yang digunakan adalah solution > heat> temperature.  Setelah 

itu pilih klik kanan > solve untuk analisis programnya. 

III.6. Analisis Tegangan Sisa dengan Static Structural 

Tahapan dalam analisis tegangan sisa dilakukan pada static structural dijelaskan 

seperti pada Gambar III.14 
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                 Gambar III. 14 Diagram Alir Analisis Tegangan Sisa pada Static Structural 

 

a.  Connect geometry & setup 

 Langkah ini adalah menghubungkan geometri dan setup dari  analisis  thermal ke 

static structural. Hal ini dilakukan karena model yang akan dianalisis  sama dan beban 

yang diberikan berasal dari hasil analisis thermal. Perintah yang digunakan adalah 

drag geometry dari transient  thermal > geometry static structural, kemudian drag 

solution dari transient thermal > setup static structural. Perintah digambarkan pada 

Gambar III. 15 

 

                            Gambar III. 15  Connect Geometri dan Setup 

 

b.  Meshing 

 Proses selanjutnya adalah proses meshing. Proses ini adalah proses membagi 

keseluruhan sistem ke dalam elemen-elemen kecil yang seragam dengan tujuan agar  

analisis  menjadi semakin detail pada keseluruhan sistem tersebut. 
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c. Pemberian constraint 

Langkah selanjutnya adalah pemberian tumpuan pada model. Pemberian tumpuan 

ini berguna agar proses perhitungan dapat dilakukan. Jika model tidak diberi tumpuan 

maka gaya reaksi akan sangat besar sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Tumpuan dalam pemodelan diberikan pada daerah yang dianggap tidak bergerak 

selama proses pengelasan.  Perintah yang digunakan adalah  environment > supports > 

fixed supports > select geometry. 

d. Memasukkan hasil analisis thermal 

Setelah solutions dari analisis thermal dihubungkan dengan setup  analisis  struktur, 

beban dari hasil analisis thermal pun diberikan ke seluruh bagian dari model.  Perintah 

yang digunakan adalah imported load > imported body temperature >  select geometry 

>  klik kanan import load. Perintah digambarkan pada Gambar III. 16 

 

 

Gambar III. 16 Import Load 

 

e. Solution 

Setelah semua  environment  sudah diset, maka pilih hasil yang akan diambil, yaitu 

deformation dan equivalent stress. Perintah yang digunakan adalah solution > 

deformation > total & directional. Selanjutnya  solution > stress > equivalent (von-

mises). Setelah itu kita pilih klik kanan > solve untuk analisis programnya. 

III.7. Pemodelan Structure 

Sebelum dilakukan analisis struktur maka dilakukan pembuatan model terlebih dahulu, 

dalam kasus ini adalah pembuatan model combo plate. Ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan. Secara garis besar dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar III.17 
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            Gambar III. 17 Diagram Alir Pembuatan Model dengan Pemodelan Structure 

 

Tahap-tahap pemodelan pemodelan struktur untuk combo plate: 

a. Select : Static Structural 

Langkah pertama untuk pemodelan menggunakan  metode elemen hingga  yaitu 

dengan memilih  analysis  system  yang akan digunakan. Pada saat ini yang dipilih 

adalah static structural. Perintah yang digunakan adalah drag static structural > 

project schematic > create standalone system. Perintah digambarkan pada Gambar 

III.18 

 

                   Gambar III. 18 Static Structural 

 

b. Pemilihan engineering data 

Pemilihan  engineering data  adalah salah satu hal yang paling penting, karena hal 

ini menyangkut material apa yang akan digunakan dalam proses analisis. Karena 
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material yang akan digunakan adalah alumunium 5083, maka yang dipilih adalah  

alumunium 5083. 

c. Pembuatan geometri  

Geometri pada model dilakukan dengan menggunakan sketsa (sketch). Karena 

model yang dibuat lebih  sederhana, maka hal pertama yang dibuat adalah sketsa luas 

penampang pelat dan penegar kemudian dilakukan ekstrusi sepanjang ukuran pelat 

yaitu 6000 mm.Perintah yang dilakukan adalah: geometry > scetching > line > 

dimension > general.  Hasil dari pembuatan geometri tampak seperti pada Gambar 

III.19 

 

                        Gambar III. 19 Hasil Geometri Model Combo Plate 

d. Meshing  

Proses selanjutnya adalah proses meshing. Proses ini adalah proses membagi 

keseluruhan sistem ke dalam elemen-elemen kecil yang seragam dengan tujuan agar 

analisis menjadi semakin detail pada keseluruhan sistem tersebut. Perintah yang 

digunakan adalah model > mesh > sizing > generate mesh. Sizing dilakukan untuk 

menentukan ukuran dari elemen yang akan digunakan. 

e. Pemberian constraint 

   Langkah selanjutnya adalah pemberian tumpuan pada model. Pemberian tumpuan 

ini berguna agar proses perhitungan dapat dilakukan. Jika model tidak diberi tumpuan 

maka gaya reaksi akan sangat besar sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Tumpuan dalam pemodelan diberikan pada daerah yang dianggap tidak bergerak.  

Perintah yang digunakan adalah  environment > supports > fixed supports > select 

geometry. 
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f. Solution 

Setelah semua  environment  sudah diset, maka pilih hasil yang akan diambil, 

yaitu deformation dan equivalent stress. Perintah yang digunakan adalah solution > 

deformation > total & directional.  Selanjutnya  solution > stress > equivalent (von-

mises). Setelah itu kita pilih klik kanan > solve untuk analisis programnya. 

III.8. Analisis Structural Model 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai tegangan dan deformasi dari model 

dengan pemberian jenis dan harga beban yang sama. Adapun tahapannya dapat dilihat pada 

Gambar III.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 20 Diagram Alir Analisis Structure 

a. Meshing  

   Sebelum dilakukan running maka model harus dimeshing terlebih dahulu. Proses 

ini adalah proses membagi keseluruhan sistem ke dalam elemen-elemen kecil yang 

seragam dengan tujuan agar analisis menjadi semakin detail pada keseluruhan sistem 
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tersebut. Perintah yang digunakan adalah model > mesh > sizing > generate mesh. 

Sizing dilakukan untuk menentukan ukuran dari elemen yang akan digunakan. 

b. Pemberian constraint 

Langkah selanjutnya adalah pemberian tumpuan pada model. Pemberian tumpuan 

ini berguna agar proses perhitungan dapat dilakukan. Jika model tidak diberi tumpuan 

maka gaya reaksi akan sangat besar sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Tumpuan dalam pemodelan diberikan pada daerah yang dianggap tidak bergerak.  

Perintah yang digunakan adalah  environment > supports > fixed supports > select 

geometry. 

c. Pemberian beban 

   Langkah selanjutnya adalah pemberian beban pada model. Pemberian beban ini 

berguna agar proses perhitungan dapat dilakukan. Adapun jenis beban yang digunakan 

ada tiga yaitu tekan, momen bending dan momen puntir. Untuk harga beban yang 

diberikan untuk beban tekan yaitu 1000 Pa, 2000 Pa dan 3500 Pa. Sementara untuk 

beban momen yaitu 100 Nm, 200 Nm dan 350 Nm. Selain itu pemberian beban 

dilakukan pada satu titik yang telah ditentukan. Perintah yang digunakan adalah  

environment > nodal force > select node. 

d. Solution 

Setelah semua  environment  sudah diset, maka pilih hasil yang akan diambil, yaitu 

deformation dan equivalent stress. Perintah yang digunakan adalah solution > 

deformation > total & directional.  Selanjutnya  solution > stress > equivalent (von-

mises). Setelah itu kita pilih klik kanan > solve untuk analisis programnya. 

III.9. Uji Konvergensi 

Setelah model selesai dibuat maka model akan dilakukan analisis. Sebelum dilakukan 

analisis model harus dilakukan uji konvergensi terlebih dahulu. Uji konvergensi adalah salah 

satu cara dalam menentukan ukuran elemen yang tepat dalam pembuatan model elemen 

hingga sehingga model dapat menghasilkan nilai yang valid.Konvergensi dilakukan dengan 

cara membandingkan beberapa hasil pemodelan dengan ukuran elemen berbeda. Data yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan uji konvergensi adalah hasil uji tegangan. Hasil 

dapat dinyatakan valid dan dapat dijadikan acuan apabila  hasil dari pengujian menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan dan kurang dari dua persen (< 2%). Model yang digunakan dalam 

uji konvergensi ini memiliki spesifikasi panjang 6000 mm, lebar 1500 mm, tebal 6 mm dan 
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profil T berukuran 70x5 / 40x6 mm. Sedangkan panjang elemen yang digunakan adalah dari 

10 mm sampai dengan 1 mm dengan bentuk all quad (kotak). Hasil dari uji konvergensi dapat 

dilihat dari Tabel III.1 dan Gambar. III.21 

Tabel III.1 Uji Konvergensi 

Ukuran Elemen Tegangan Maksimum 

0.1 24.17 

0.09 24.75 

0.08 24.76 

0.07 25.74 

0.06 26 

0.05 26.5 

0.04 26.54 

0.03 27.04 

0.02 27.09 

0.01 27.09 

 

 

Gambar III. 21 Grafik Konvergensi 

 

Pada pengujian konvergensi dimulai dari ukuran elemen 10 mm menghasilkan 

tegangan 24.17 Mpa, semakin kecil ukuran elemen maka tegangan akan semakin stabil atau 

konvergen. Dalam hasil uji konvergensi pada Gambar III.21 didapat ukuran elemen 2 mm 

karena pada ukuran elemen tersebut nilai tegangan sudah konvergen. 

  



 

33 

 

BAB IV 

HASIL & PEMBAHASAN 

IV.1. Hasil Simulasi  

Setelah dilakukan analisis dengan simulasi software FEM maka diperoleh hasil berupa 

tegangan yang pada setiap variasi model, besar beban dan jenis beban sebagai berikut. 

IV.1.1. Variasi Jenis Beban I – Beban Lateral 

Beban tekan merupakan gaya yang tegak lurus dengan bidang. Besar dari beban lateral 

yang diberikan ada 3 variasi yaitu 1000 Pa, 2000 Pa dan 3500 Pa. Pembebanan dilakukan 

pada titik-titik yang telah ditentukan yaitu pada titik 1, 2, 3, 4 dan 5 yang ditampilkan pada 

Gambar IV. 1 

 
 

Gambar IV. 1 Lokasi Titik Pembebanan 

 

Gambar IV.1 merupakan titik yang diberikan beban tekan sekaligus sebagai lokasi 

pengamatan nilai tegangan yang terjadi. Penempatan titik tersebut harus berada pada lokasi 

yang sama pada setiap model. Model yang digunakan ada 4 variasi yaitu combo plate, pelat 

berpenegar konvensional (continous weld, chain weld staggered weld). Hasil yang diperoleh 

dari simulasi berupa tegangan dan deformasi pada setiap model dijelaskan sebagai berikut: 

a. Combo Plate 

Hasil running model combo plate menghasilkan tegangan dan deformasi. Tegangan yang 

timbul adalah akibat beban lateral. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah 

normal. Dalam hasil simulasi terdapat nilai tegangan normal maksimum dan minimum yang 

ditunjukkan oleh perbedaan warna. Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah 

merupakan deformasi maksimum dan warna biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada 

tiap titik pengamatan model combo plate dapat dilihat pada Gambar IV.2, IV.3 dan IV.4 dan 
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deformasi  dapat dilihat pada Gambar IV.5, IV.6 dan IV.7, sedangkan untuk nilai tegangan 

dan deformasi disajikan pada Tabel IV.1 

 

Gambar IV. 2 Tegangan Combo Plate pada Titik 3  

 

   
 

         Gambar IV. 3 Tegangan  Combo Plate pada Titik 2 dan 4  

 

   
 

                                     Gambar IV. 4 Tegangan  Combo Plate pada Titik 1 dan 5 
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.            

 

          Gambar IV. 5 Deformasi Combo Plate Ketika Titik 3 Diberi Beban 

  

              
 

                 Gambar IV. 6 Deformasi Combo Plate Ketika Titik 2 atau 4 Diberi Beban 

 

           
 

                   Gambar IV. 7 Deformasi Combo Plate Ketika Titik 1 atau 5 Diberi Beban 

 

Tabel IV.1 Besar Tegangan dan Deformsi Combo Plate 

 

Titik 

Beban 1000 Pa Beban 2000 Pa Beban 3500 Pa 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 
64.73 

1.4 
129.47 

3.4 
226.58 

4.8 

3 
66.03 

1.9 
132.07 

3.9 
231.13 

5.5 

4 
64.73 

1.4 
129.47 

3.4 
226.58 

4.8 

5 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
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Pada Tabel IV.1 didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 1000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan tekan 

maksimum dengan nilai tegangan 66.03 MPa dan nilai deformasi 1.9 mm, sedangkan nilai 

minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan nilai deformasi 0 mm. 

Pada titik 2 dan 3 memiliki nilai tegangan tekan sebesar 64.73 Mpa dengan nilai deformasi 

1.4 mm. Kemudian beban dinaikkan menjadi 2000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 

memiliki tegangan tekan maksimum dengan nilai 132.07 MPa dan nilai deformasi 3.9 mm, 

sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan nilai 

deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 3 memiliki nilai tegangan sebesar 121.3 Mpa dengan nilai 

deformasi 3.4 mm. Untuk beban 3500 Pa hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki 

tegangan tekan maksimum dengan nilai tegangan 231.13 MPa dan nilai deformasi 5.2 mm, 

sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan nilai 

deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 3 memiliki nilai tegangan sebesar 226.58 Mpa dengan nilai 

deformasi 4.8 mm. 

b. Continous Weld 

Setelah running pada model continous weld maka menghasilkan tegangan dan deformasi. 

Tegangan yang timbul adalah akibat beban lateral. Jenis tegangan yang digunakan pada model 

struktur adalah normal. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model continous weld 

dapat dilihat pada Gambar IV.8, IV.9 dan IV.10 dan deformasi  dapat dilihat pada Gambar 

IV.11, IV.12 dan IV.13, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi disajikan pada Tabel 

IV.2 

                                 

                                                      Gambar IV. 8 Tegangan Continous Weld pada Titik 3 
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                                                    Gambar IV. 9 Tegangan Continous Weld pada Titik 2 dan 4 

 

                  
 

                                                Gambar IV. 10 Tegangan Continous Weld pada Titik 1 dan 5 

  

                   
 

                      Gambar IV. 11 Deformasi Continous Weld Ketika Titik 3 Diberi Beban 
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                             Gambar IV. 12 Deformasi Continous Weld Ketika Titik 2 atau  4 Diberi Beban 

 

               
 

             Gambar IV. 13 Deformasi Continous Weld Ketika Titik 1 atau 5 Diberi Beban 

 

Tabel IV.2 Besar Tegangan dan Deformasi Continous Weld 

 

Titik 

Beban 1000 Pa Beban 2000 Pa Beban 3500 Pa 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 
80.82 

1.9 
161.66 

3.8 
282.9 

5.2 

3 
82.13 

2.4 
164.27 

5.4 
287.48 

6.9 

4 
80.82 

1.9 
161.66 

3.8 
282.9 

5.2 

5 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

 

Pada Tabel IV.2  didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 1000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan tekan 

maksimum dengan nilai tegangan 82.13 MPa dan nilai deformasi 2.4 mm, sedangkan nilai 

minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan nilai deformasi 0 mm. 

Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan tekan sebesar 80.82 Mpa dengan nilai deformasi 

1.9 mm. Kemudian beban dinaikkan menjadi 2000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 

memiliki tegangan tekan maksimum dengan nilai tegangan 164.27 MPa dan nilai deformasi 
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5.4 mm, sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan 

nilai deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 161.66 Mpa dengan 

nilai deformasi 3.8 mm. Untuk beban 3500 Pa hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki 

tegangan tekan maksimum dengan nilai tegangan 287.48 MPa dan nilai deformasi 6.9 mm, 

sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan nilai 

deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 282.9 Mpa dengan nilai 

deformasi 5.2 mm. 

c. Chain Weld 

Pada model chain weld dari hasil running program menghasilkan tegangan dan deformasi. 

Tegangan yang timbul adalah akibat beban lateral. Jenis tegangan yang digunakan pada model 

struktur adalah normal. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model chain weld dapat 

dilihat pada Gambar IV.14, IV.15 dan IV.16 dan deformasi  dapat dilihat pada Gambar IV.17, 

IV.18 dan IV.19, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi disajikan pada Tabel IV.3 

               

Gambar IV. 14 Tegangan Chain Weld pada Titik 3 

 

              
 

                                        Gambar IV. 15 Tegangan Chain Weld pada Titik  2 dan 4  
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                                           Gambar IV. 16 Tegangan Chain  Weld pada Titik 1 dan 5 

                                      

                         
 

                               Gambar IV. 17 Deformasi Chain Weld Ketika Titik 3 Diberi Beban 
 

 
 

                 Gambar IV. 18 Deformasi Chain Weld  Ketika Titik 2 atau 4 Diberi Beban 

              

 
 

                     Gambar IV. 19 Deformasi Chain Weld Ketika Titik 1 atau 5 Diberi Beban 
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Tabel IV.3 Besar Tegangan dan Deformsi Chain Weld 

 

Titik 

Beban 1000 Pa Beban 2000 Pa Beban 3500 Pa 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 
79.05 

1.8 
158.17 

3.8 
276.68 

5.2 

3 
80.42 

2.3 
160.84 

4.3 
281.47 

6.8 

4 
79.05 

1.8 
158.17 

3.8 
276.68 

5.2 

5 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

 

Pada Tabel IV.3 didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 1000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan tekan 

maksimum dengan nilai tegangan 80.42 MPa dan nilai deformasi 2.3 mm, sedangkan nilai 

minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan nilai deformasi 0 mm. 

Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan tekan sebesar 79.05 Mpa dengan nilai deformasi 

1.8 mm. Kemudian beban dinaikkan menjadi 2000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 

memiliki tegangan tekan maksimum dengan nilai tegangan 160.84 MPa dan nilai deformasi 

4.3 mm, sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan 

nilai deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan tekan sebesar 158.17 Mpa 

dengan nilai deformasi 3.8 mm. Untuk beban 3500 Pa hasil yang didapat adalah pada titik 3 

memiliki tegangan tekan maksimum dengan nilai tegangan 281.47 MPa dan nilai deformasi 

6.8 mm, sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan 

nilai deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 276.68 Mpa dengan 

nilai deformasi 5.2 mm. 

d. Staggered Weld 

Pada model staggered weld dari hasil running program menghasilkan tegangan dan 

deformasi. Tegangan yang timbul adalah akibat beban lateral. Jenis tegangan yang digunakan 

pada model struktur adalah normal. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model 

staggered weld dapat dilihat pada Gambar IV.20, IV.21 dan IV.22 dan deformasi  dapat 

dilihat pada Gambar IV.23, IV.24 dan IV.25, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi 

disajikan pada Tabel IV.4 
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                                                      Gambar IV. 20 Tegangan Staggered  Weld pada Titik 3 

 

                 
 

                      Gambar IV. 21 Tegangan Staggered Weld pada Titik 2 dan 4 
 

                  
                                           Gambar IV. 22 Tegangan Staggered Weld pada Titik 1 dan 5 

 

                
                         

                Gambar IV. 23 Deformasi Staggered Weld Ketika Titik 3 Diberi Beban 
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                          Gambar IV. 24 Deformasi Staggered Weld Ketika Titik 2 atau  4 Diberi Beban 
 

               

                    Gambar IV. 25 Deformasi Staggered Weld Ketika Titik 1 atau 5 Diberi Beban 

 

Tabel IV.4 Besar Tegangan dan Deformsi Staggered Weld 

 

Titik 

Beban 1000 Pa Beban 2000 Pa Beban 3500 Pa 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

2 
79.05 

1.8 
158.17 

3.8 
276.68 

5.2 

3 
80.42 

2.3 
160.84 

4.3 
281.47 

6.8 

4 
79.05 

1.8 
158.17 

3.8 
276.68 

5.2 

5 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

 

Pada Tabel IV.4 didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 1000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan tekan 

maksimum dengan nilai tegangan 80.42 MPa dan nilai deformasi 2.3 mm, sedangkan nilai 

minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan nilai deformasi 0 mm. 

Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan tekan sebesar 79.05 Mpa dengan nilai deformasi 

1.8 mm. Kemudian beban dinaikkan menjadi 2000 Pa maka hasil yang didapat pada titik 3 

memiliki tegangan tekan maksimum dengan nilai tegangan 160.84 MPa dan nilai deformasi 
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4.3 mm, sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan 

nilai deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan tekan sebesar 158.17 Mpa 

dengan nilai deformasi 3.8 mm. Untuk beban 3500 Pa hasil yang didapat adalah pada titik 3 

memiliki tegangan tekan maksimum dengan nilai tegangan 281.47 MPa dan nilai deformasi 

6.8 mm, sedangkan nilai minimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 0 MPa dan 

nilai deformasi 0 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 276.68 Mpa dengan 

nilai deformasi 5.2 mm. 

IV.1.2. Variasi Jenis Beban II – Momen Bending 

  Besar dari momen bending yang diberikan ada 3 variasi yaitu 100 Nm, 200 Nm dan 

350 Nm. Pembebanan dilakukan pada titik-titik yang telah ditentukan yaitu pada titik 1, 2, 3, 

4, 5 yang dijelaskan pada gambar IV.26. Penempatan titik tersebut harus berada pada lokasi 

yang sama pada setiap model. Untuk momen diberikan pada 2 titik dengan jarak  yang sama 

dari titik tengah pelat dengan arah berlawanan contoh momen diberikan pada titik 1 dan 5 

dengan arah yang berlawanan. 

 
 

Gambar IV. 26 Lokasi Titik Pemberian Momen Bending 

 

Model yang digunakan ada 4 variasi yaitu combo plate, pelat berpenegar konvensional 

(continous weld, chain weld staggered weld). Hasil yang diperoleh dari simulasi berupa 

tegangan dan deformasi pada setiap model dijelaskan sebagai berikut: 

a. Combo Plate 

Hasil running model combo plate dengan beban jenis momen bending menghasilkan tegangan 

dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah normal. Daerah 

berwarna merah menunjukkan tegangan tarik dan tegangan tekan ditunjukkan oleh warna biru 

tua. Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah merupakan deformasi maksimum dan 

warna biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model combo 

plate dapat dilihat pada Gambar IV.27, IV.28 dan IV.29  dan deformasi  dapat dilihat pada 
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Gambar IV.30, IV.31 dan IV.32, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi disajikan 

pada Tabel IV.5 

 

Gambar IV. 27 Tegangan Combo Plate Titik  1 dan 5 

 

       
 

Gambar IV. 28 Tegangan Combo Plate Titik  2 dan 4 

 

    
 

Gambar IV. 29 Tegangan Combo Plate Titik  3 
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           Gambar IV. 30  Deformasi Memanjang Combo dari Pendangan Samping 

 

                     
         Gambar IV. 31 Deformasi  Memanjang Combo dari Pandangan Atas 

 

             
 

       Gambar IV. 32 Deformasi Combo Plate Ketika Titik 3 Diberi Momen 

 

Tabel IV.5 Besar Tegangan dan Deformsi Combo Plate 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 200 Nm Beban 350 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
22.07 0.27 44.15 0.54 77.27 0.95 

2 
8.42 0.2 16.84 0.4 29.47 0.7 

3 
6.79 0 13.58 0 23.77 0 

4 
8.42 0.2 16.84 0.4 29.47 0.7 

5 
22.07 0.27 44.15 0.54 77.27 0.95 

 

Pada Tabel IV.5 didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 6.79 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum berada 
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pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 22.07 MPa dan nilai deformasi 0.27 mm. Pada titik 2 

dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 8.42 Mpa dengan nilai deformasi 0.2 mm. Kemudian 

beban dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan 

minimum dengan nilai tegangan 13.58 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 44.15 MPa dan nilai deformasi 

0.54 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 16.84 Mpa dengan nilai 

deformasi  0.4 mm. Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki 

tegangan minimum  dengan nilai tegangan 23.77 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan 

nilai maksimum 77.27 Mpa dengan deformasi 0.95 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 

dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 29.47 Mpa dengan nilai deformasi 0.7 mm. 

b. Continous Weld 

Hasil running model continous weld dengan beban jenis momen bending menghasilkan 

tegangan dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah normal. 

Daerah berwarna merah menunjukkan tegangan tarik dan tegangan tekan ditunjukkan oleh 

warna biru tua. Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah merupakan deformasi 

maksimum dan warna biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan 

model continous weld dapat dilihat pada Gambar IV.33, IV.34 dan IV.35  dan deformasi  

dapat dilihat pada Gambar IV.36, IV.37 dan IV.38, sedangkan untuk nilai tegangan dan 

deformasi disajikan pada Tabel IV.6 

 

 

Gambar IV. 33 Tegangan Continous Weld Titik  1 dan 5 
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                  Gambar IV. 34 Tegangan Continous Weld Titik  2 dan 4 

 

              
 

  

               Gambar IV. 35 Tegangan Continous Weld Titik  3 

 

                    
 

                       Gambar IV. 36  Deformasi  Memanjang Continous Weld dari Pandangan Samping 
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                  Gambar IV. 37 Deformasi Memanjang Continous Weld Pandangan Atas 

 

                              
                                         

                                Gambar IV. 38 Deformasi Continous Weld Ketika Titik 3 Diberi Momen 

 

 Tabel IV.6 Besar Tegangan dan Deformasi Continous Weld 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 200 Nm Beban 350 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
18.4 0.1 36.64 0.18 64.62 0.33 

2 
4.25 0.09 8.51 0.1 14.89 0.24 

3 
2.95 0 5.89 0 10.32 0 

4 
4.25 0.09 8.51 0.1 14.89 0.24 

5 
18.4 0.1 36.64 0.18 64.62 0.33 

 

Pada Tabel IV.6  didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 2.95 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum berada 

pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 18.4 MPa dan nilai deformasi 0.1 mm. Pada titik 2 

dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 4.25 Mpa dengan nilai deformasi 0.09 mm. Kemudian 

beban dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan 

minimum dengan nilai tegangan 5.89 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 36.64 MPa dan nilai deformasi 

0.18 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 8.51 Mpa dengan nilai deformasi 

0.1 mm. Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki tegangan 
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minimum  dengan nilai tegangan 10.32 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum 64.62 Mpa dengan deformasi 0.33 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 dan 

4 memiliki nilai tegangan sebesar 14.89 Mpa dengan nilai deformasi 0.24  mm. 

c. Chain Weld 

Hasil running model chain weld dengan beban jenis momen bending menghasilkan tegangan 

dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah normal. Daerah 

berwarna merah menunjukkan tegangan tarik dan tegangan tekan ditunjukkan oleh warna biru 

tua. Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah merupakan deformasi maksimum dan 

warna biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model chain weld 

dapat dilihat pada Gambar IV.39, IV.40 dan IV.41  dan deformasi  dapat dilihat pada Gambar 

IV.42, IV.43 dan IV.44, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi disajikan pada Tabel 

IV.7 

                  

                   Gambar IV. 39 Tegangan Chain Weld Titik  1 dan 5 

 

                     
 

                        Gambar IV. 40 Tegangan Chain Weld Titik  2 dan 4 
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                      Gambar IV. 41 Tegangan Chain Weld Titik  3 

 

                    
 

                   Gambar IV. 42 Deformasi Memanjang Chain Weld Pandangan Samping 

 

                 
                    Gambar IV. 43 Deformasi Memanjang Chain Weld Pandangan Atas 

 

                   
 

                              Gambar IV. 44 Deformasi Chain Weld Ketika Titik  3 Diberi Momen 
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Tabel IV.7 Besar Tegangan dan Deformasi Chain Weld 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 200 Nm Beban 300 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
18.64 0.1 37.28 0.18 65.24 0.33 

2 
4.46 0.09 8.92 0.1 15.61 0.24 

3 
2.97 0 5.94 0 10.41 0 

4 
4.46 0.09 8.92 0.1 15.61 0.24 

5 
18.64 0.1 37.28 0.18 65.24 0.33 

 

Pada Tabel IV.7  didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 2.97 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum berada 

pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 18.64 MPa dan nilai deformasi 0.1 mm. Pada titik 2 

dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 4.46 Mpa dengan nilai deformasi 0.09 mm. Kemudian 

beban dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan 

minimum dengan nilai tegangan 5.94 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 37.28 MPa dan nilai deformasi 

0.18 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 8.92 Mpa dengan nilai deformasi 

0.1 mm. Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki tegangan 

minimum  dengan nilai tegangan 10.41 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum 65.24 Mpa dengan deformasi 0.33 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 dan 

4 memiliki nilai tegangan sebesar 15.61 Mpa dengan nilai deformasi 0.24  mm. 

d. Staggered Weld 

Hasil running model staggered weld dengan beban jenis momen bending menghasilkan 

tegangan dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah normal. 

Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah merupakan deformasi maksimum dan warna 

biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model staggered weld 

dapat dilihat pada Gambar IV.45, IV.46 dan IV.47  dan deformasi  dapat dilihat pada Gambar 

IV.48, IV.49 dan IV.50, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi disajikan pada Tabel 

IV.8 
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Gambar IV. 45 Tegangan Staggered Weld Titik  1 dan 5 

 

        
 

Gambar IV. 46 Tegangan Staggered Weld Titik  2 dan 4 

 

    
 

Gambar IV. 47 Tegangan Staggered Weld Titik  3 
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                Gambar IV. 48 Deformasi Memanjang Staggered Weld Pandangan Samping 

 

                         
                                                    

                  Gambar IV. 49 Deformasi Memanjang Staggered Weld Pandangan Atas 

 

 
 

 

                Gambar IV. 50 Deformasi Staggered Weld Ketika Titik 3 Diberi Momen 

 

Tabel IV.8 Besar Tegangan dan Deformasi Staggered Weld 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 200 Nm Beban 350 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
18.64 0.1 37.28 0.18 65.24 0.33 

2 
4.46 0.09 8.92 0.1 15.61 0.24 

3 
2.97 0 5.94 0 10.41 0 

4 
4.46 0.09 8.92 0.1 15.61 0.24 

5 
18.64 0.1 37.28 0.18 65.24 0.33 
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Pada Tabel IV.8 didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 2.97 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum berada 

pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 18.64 MPa dan nilai deformasi 0.1 mm. Pada titik 2 

dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 4.46 Mpa dengan nilai deformasi 0.09 mm. Kemudian 

beban dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan 

minimum dengan nilai tegangan 5.94 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 37.28 MPa dan nilai deformasi 

0.18 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 8.92 Mpa dengan nilai deformasi 

0.1 mm. Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki tegangan 

minimum  dengan nilai tegangan 10.41 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum 65.24 Mpa dengan deformasi 0.33 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 dan 

4 memiliki nilai tegangan sebesar 15.61 Mpa dengan nilai deformasi 0.24  mm. 

IV.1.3.  Variasi Jenis Beban III – Beban Momen Puntir 

Besar dari momen puntir yang diberikan ada 3 variasi yaitu 100 Nm, 200 Nm dan 350 

Nm. Pembebanan dilakukan pada titik-titik yang telah ditentukan yaitu pada titik 1, 2, 3, 4, 5 

yang dijelaskan pada gambar IV.26. Penempatan titik tersebut harus berada pada lokasi yang 

sama pada setiap model. Untuk momen diberikan pada 2 titik dengan jarak  yang sama dari 

titik tengah pelat dengan arah berlawanan contoh momen diberikan pada titik 1 dan 5 dengan 

arah yang berlawanan. Model yang digunakan ada 4 variasi yaitu combo plate, pelat 

berpenegar konvensional (continous weld, chain weld staggered weld). Hasil yang diperoleh 

dari simulasi berupa tegangan dan deformasi pada setiap model dijelaskan sebagai berikut: 

a. Combo Plate 

Hasil running model combo plate dengan beban jenis momen puntir menghasilkan tegangan 

dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah shear. Dalam hasil 

simulasi terdapat nilai tegangan shear maksimum dan minimum yang ditunjukkan oleh 

perbedaan warna. Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah merupakan deformasi 

maksimum dan warna biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan 

model combo plate dapat dilihat pada Gambar IV.51, IV.52 dan IV.53  dan deformasi  dapat 

dilihat pada Gambar IV.54, IV.55 dan IV.56, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi 

disajikan pada Tabel IV.9 
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Gambar IV. 51 Tegangan Combo Plate Titik  1 dan 5 

       
 

Gambar IV. 52 Tegangan Combo Plate Titik  2 dan 4 

      
 

Gambar IV. 53 Tegangan Combo Plate Titik  3 
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                           Gambar IV. 54 Deformasi Memanjang Combo Plate Pandangan Samping 

 

                      
 

             Gambar IV. 55 Deformasi Memanjang Combo Plate Pandangan Atas 

 

 

                        
 

  Gambar IV. 56 Deformasi Combo Plate Ketika Titik 3 Diberi Momen 

                                      

Tabel IV.9 Besar Tegangan dan Deformasi Combo Plate 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 2000 Nm Beban 350 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
25.86 16 51.73 34 90.53 59 

2 
15.89 8.4 31.78 16 55.62 29 

3 
13.27 0 26.54 0 46.44 0 

4 
15.89 8.4 31.78 16 55.62 29 

5 
25.86 16 51.73 34 90.53 59 
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Pada Tabel IV.9  didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 13.27 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum 

berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 25.86 MPa dan nilai deformasi 16 mm. Pada 

titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 15.89 Mpa dengan nilai deformasi 8.4 mm. 

Kemudian beban dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki 

tegangan minimum dengan nilai tegangan 26.54 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan 

nilai maksimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 51.73 MPa dan nilai 

deformasi 34 mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 31.78 Mpa dengan nilai 

deformasi 16 mm. Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki 

tegangan minimum  dengan nilai tegangan 46.44 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan 

nilai maksimum 90.53 Mpa dengan deformasi 59 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 

dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 55.62 Mpa dengan nilai deformasi 29  mm. 

b. Continous Weld 

Hasil running model continous weld dengan beban jenis momen puntir menghasilkan 

tegangan dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah shear. 

Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah merupakan deformasi maksimum dan warna 

biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model continous weld 

dapat dilihat pada Gambar IV.57, IV.58 dan IV.59  dan deformasi  dapat dilihat pada Gambar 

IV.60, IV.61 dan IV.62, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi disajikan pada Tabel 

IV.10 

   

Gambar IV. 57 Tegangan Continous Weld Titik  1 dan 5 
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Gambar IV. 58 Tegangan Continous Weld Titik  2 dan 4 

  

           
 

Gambar IV. 59 Tegangan Continous Weld Titik  3 

 

                    
 

                  Gambar IV. 60 Deformasi Memanjang Continous Weld Pandangan Samping 
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                         Gambar IV. 61 Deformasi Memanjang Continous Weld Pandangan Atas 

 

                        
 

Gambar IV. 62 Deformasi Continous Weld Ketika Titik A Diberi Momen 

      
Tabel IV.10 Besar Tegangan dan Deformasi Continous Weld 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 200 Nm Beban 350 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
19.32 6 38.64 12 68.52 20 

2 
9.3 2.8 18.61 5.6 33.88 10 

3 
6.84 0 13.68 0 24.54 0 

4 
9.3 2.8 18.61 5.6 33.88 10 

5 
19.32 6 38.64 12 68.52 20 

 

Pada tabel IV.10  didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 6.84 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum berada 

pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 19.32 MPa dan nilai deformasi 6 mm. Pada titik 2 

dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 9.3 Mpa dengan nilai deformasi 2.8 mm. Kemudian 

beban dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan 

minimum dengan nilai tegangan 13.68 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai 

maksimum berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 38.64 MPa dan nilai deformasi 12 

mm. Pada titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 18.61 Mpa dengan nilai deformasi 5.6 
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mm. Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki tegangan minimum  

dengan nilai tegangan 24.54 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum 

68.52 Mpa dengan deformasi 20 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 dan 4 memiliki 

nilai tegangan sebesar 33.88 Mpa dengan nilai deformasi 10  mm. 

c. Chain Weld 

 Hasil running model chain weld dengan beban jenis momen puntir menghasilkan tegangan 

dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah shear. Begitu juga 

pada deformasi, daerah warna merah merupakan deformasi maksimum dan warna biru 

deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik pengamatan model chain weld dapat 

dilihat pada Gambar IV.63, IV.64 dan IV.65  dan deformasi  dapat dilihat pada Gambar 

IV.66, IV.67 dan IV.68, sedangkan untuk nilai tegangan dan deformasi disajikan pada Tabel 

IV.11 

 

                                            Gambar IV. 63 Tegangan Chain Weld Titik  1 dan 2 

  
                       Gambar IV. 64 Tegangan Chain Weld Titik  2 dan 4 
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                    Gambar IV. 65 Tegangan Chain Weld Titik  3 

 

                    
 

               Gambar IV. 66 Deformasi Memanjang Chain Weld Pandangan Samping 

 

                      
 

                       Gambar IV. 67 Deformasi Memanjang Chain Weld Pandangan Atas 

 

                        
 

                         Gambar IV. 68 Deformasi Chain Weld Ketika Titik 3  Diberi Momen 
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Tabel IV.11 Besar Tegangan dan Deformasi Chain Weld 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 200 Nm Beban 350 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
19.7 6 39.4 12 68.95 20 

2 
9.73 2.8 19.37 5.6 34.06 10 

3 
7.11 0 14.23 0 24.91 0 

4 
9.73 2.8 19.37 5.6 34.06 10 

5 
19.7 6 39.4 12 68.95 20 

 

Pada Tabel IV.11  didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 7.11 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum berada 

pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 19.7 MPa dan nilai deformasi 6 mm. Pada titik 2 dan 

4 memiliki nilai tegangan sebesar 9.73 Mpa dengan nilai deformasi 2.8 mm. Kemudian beban 

dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 14.23 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum 

berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 39.4 MPa dan nilai deformasi 12 mm. Pada 

titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 19.37 Mpa dengan nilai deformasi 5.6 mm. 

Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki tegangan minimum  

dengan nilai tegangan 24.91 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum 

68.95 Mpa dengan deformasi 20 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 dan 4 memiliki 

nilai tegangan sebesar 34.06 Mpa dengan nilai deformasi 10  mm. 

d. Staggered Weld 

Hasil running model staggered weld dengan beban jenis momen puntir menghasilkan 

tegangan dan deformasi. Jenis tegangan yang digunakan pada model struktur adalah shear. 

Daerah berwarna merah menunjukkan tegangan maksimum dan tegangan minimum 

ditunjukkan oleh warna biru tua. Begitu juga pada deformasi, daerah warna merah merupakan 

deformasi maksimum dan warna biru deformasi minimum. Hasil tegangan pada tiap titik 

pengamatan model staggered weld dapat dilihat pada Gambar IV.69, IV.70 dan IV.71  dan 

deformasi  dapat dilihat pada Gambar IV.72, IV.73 dan IV.74, sedangkan untuk nilai 

tegangan dan deformasi disajikan pada Tabel IV.12 
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 Gambar IV. 69 Tegangan Staggered Weld Titik  1 dan 5 

                     
 

                  Gambar IV. 70 Tegangan Staggered Weld Titik  2 dan 4 

                      
 

Gambar IV. 71 Tegangan Staggered Weld Titik  3 
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                           Gambar IV. 72 Deformasi Memanjang Staggered Weld Penampang Samping 

 

                      
 

                         Gambar IV. 73 Deformasi Memanjang Staggered Weld Pandangan Atas 

 

 

                        
 

                             Gambar IV. 74 Deformasi Staggered Weld Ketika Titik 3 Diberi Momen 

 
             

Tabel IV.12 Besar Tegangan dan Deformasi Staggered Weld 

 

Titik 

Beban 100 Nm Beban 200 Nm Beban 350 Nm 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

Tegangan 

(Mpa) 

Deformasi 

(mm) 

1 
19.7 6 39.4 12 68.95 20 

2 
9.73 2.8 19.37 5.6 34.06 10 

3 
7.11 0 14.23 0 24.91 0 

4 
9.73 2.8 19.37 5.6 34.06 10 

5 
19.7 6 39.4 12 68.95 20 
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Pada Tabel IV.12  didapatkan hasil tegangan dari masing-masing beban, ketika diberi 

beban sebesar 100 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 7.11 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum berada 

pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 19.7 MPa dan nilai deformasi 6 mm. Pada titik 2 dan 

4 memiliki nilai tegangan sebesar 9.73 Mpa dengan nilai deformasi 2.8 mm. Kemudian beban 

dinaikkan menjadi 200 Nm maka hasil yang didapat pada titik 3 memiliki tegangan minimum 

dengan nilai tegangan 14.23 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum 

berada pada titik 1 dan 5 dengan nilai tegangan 39.4 MPa dan nilai deformasi 12 mm. Pada 

titik 2 dan 4 memiliki nilai tegangan sebesar 19.37 Mpa dengan nilai deformasi 5.6 mm. 

Untuk beban 350 Nm hasil yang didapat adalah pada titik 3 memiliki tegangan minimum  

dengan nilai tegangan 24.91 MPa dan nilai deformasi 0 mm, sedangkan nilai maksimum 

68.95 Mpa dengan deformasi 20 mm berada pada titik 1 dan 5. Pada titik 2 dan 4 memiliki 

nilai tegangan sebesar 34.06 Mpa dengan nilai deformasi 10  mm. 

 

IV.1.4.  Tegangan Sisa  

 Dari hasil analisis dengan menggunakan software metode elemen hingga maka 

didapat data seperti pada Gambar IV.75, IV.76,  IV.7  dan Tabel IV.13 

 
 

                                 Gambar IV. 75 Tegangan Sisa Pada Continous Weld 

 

Gambar IV. 76 Tegangan Sisa Pada Chain Weld 
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     Gambar IV. 77 Tegangan Sisa Pada Continous Weld 

 

Tabel IV.13 Hasil Analisis Tegangan Sisa 

 

Pada Tabel IV.13 didapat bahwa pada model continous weld memiliki 90.05 Mpa 

dengan suhu 437.98  C. Model chain weld dan staggered weld memiliki suhu dan tegangan 

sisa yang sama yaitu 433.65  C dan 83.48 Mpa. 

IV.2. Pembahasan 

Dari data yang diperoleh pada sub bab IV.1 maka dapat disajikan perbandingan 

tegangan dalam grafik sebagai berikut : 

 

        Gambar IV. 78 Grafik Tegangan dari Beban Tekan 1000 N/m
2 
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                                    Gambar IV. 79 Grafik Tegangan dari Beban Tekan 2000 N/m
2 

 

 
 

             Gambar IV. 80 Grafik Tegangan dari Beban Tekan 3500 N/m
2
 

          

Pada Gambar IV.78, IV.79 dan IV.80 merupakan kurva tegangan dari empat variasi 

model pada tiap besar. Pada titik 1 dan 5 keempat model mengalami tegangan yang bernilai 

minimum  hal ini disebabkan pada daerah tersebut merupakan letak tumpuan. Sedangkan 

bagian tengah yang jauh dari tumpuan tegangan akan bernilai maksimum dengan nilai 

berbeda pada setiap model. Model yang memiliki tegangan maksimum paling kecil adalah 

combo plate. Tegangan yang dimiliki combo plate 20% lebih kecil dibandingkan tegangan 

pada pelat berpenegar konvensional hal ini dikarenakan combo plate memiliki nilai kekakuan 

yang lebih besar terhadap beban lateral. Sedangkan pada pelat berpenegar konvensional 
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tegangan antara model pengelasan hampir sama. Dalam pemodelan combo plate dibuat 

dengan mengekstrusi luas penampang dengan kata lain model combo plate terdiri dari satu 

bagian.  

Untuk perbandingan momen bending dapat dilihat dari sebagai berikut 

 

 

                                    Gambar IV. 81 Grafik Tegangan dari Momen Bending 100 Nm 

 

 

                            Gambar IV. 82 Grafik Tegangan dari Momen Bending 200 Nm 
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                                       Gambar IV. 83 Grafik Tegangan dari Momen Bending 350 Nm 

 

Pada Gambar IV.81, IV.82, IV.83 terlihat bahwa nilai tegangan bernilai maksimum 

pada titik 1 dan 5 sedang pada semakin berada di titik yang berada di tengah nilai tegangan 

semakin kecil. Hal ini disebabkan karena pada momen akan bekerja maksimum pada lengan 

yang lebih panjang atau berada pada ujung. Sedangkan semakin mendekat pada titik pusat 

nilai akan menjadi minimum. Selain itu terlihat bahwa combo plate memiliki tegangan 

maksimum paling besar hampir mencapai dua kali dari harga tegangan pelat berpenegar 

konvensional, sedangkan untuk model pelat berpenegar konvensional dengan variasi las 

memiliki tegangan yang lebih rendah dan masing-masing variasi las memiliki nilai yang 

mendekati sama. Pada model pelat berpenegar konvensional memiliki tegangan lebih rendah 

daripada combo plate dikarenakan adanya penambahan luas penampang dari model las 

sehingga luas penampangnya lebih besar. Semakin besar luas penampang maka nilai tegangan 

momen semakin kecil. Untuk perbandingan beban momen puntir dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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           Gambar IV. 84 Grafik Tegangan dari Momen Puntir 100 Nm 

 

 

       Gambar IV. 85 Grafik Tegangan dari Momen Puntir 200 Nm 

 

 

              Gambar IV. 86 Grafik Tegangan dari Momen Puntir 350 Nm 

 

Pada Gambar IV.84, IV.85, IV.86 terlihat bahwa nilai tegangan bernilai maksimum 

pada titik 1 dan 5 sedang pada semakin berada di titik yang berada di tengah nilai tegangan 

semakin kecil. Hal ini disebabkan karena pada momen akan bekerja maksimum ada lengan 

yang lebih panjang atau berada pada ujung. Sedangkan semakin mendekat pada titik pusat 

nilai akan menjadi mimimum. Selain itu terlihat bahwa combo plate memiliki tegangan 

maksimum paling besar sedangkan untuk model pelat berpenegar dengan variasi las memiliki 

nilai yang hampir sama dan lebih rendah dibanding combo plate. Pada model pelat berpenegar 

konvensional memiliki tegangan lebih rendah daripada combo plate dikarenakan adanya 
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penambahan luas penampang dari model las sehingga luas penampangnya lebih besar. 

Semakin besar luas penampang maka nilai tegangan geser semakin kecil. 

 

Gambar IV. 87 Grafik Perbandingan Tegangan Sisa 

Pada Gambar IV.87 merupakan perbandingan tegangan sisa pada pelat berpenegar 

yang dilas. Nilai tegangan sisa yang terkecil adalah chain weld dan staggered weld. Continous 

weld memiliki tegangan sisa terbesar dikarenakan memiliki output suhu yang lebih besar, hal 

ini disebabkan karena pengaruh volume. Volume yang besar akan mempengaruhi 

pendistribusian kalor. Las continous weld memiliki volume yang lebih besar dibanding chain 

weld atau staggered weld sehingga nilai suhunya lebih tinggi dan memiliki nilai tegangan sisa 

lebih besar. 

Dari semua variasi yang ada perlu dilakukan optimasi tegangan pada setiap titik 

terhadap semua variasi model, besar beban dan jenis beban sehingga dapat dihasilkan grafik 

sebagai berikut: 

 

Gambar IV. 88 Grafik Tegangan Titik 1 
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Dari Gambar IV.88 terlihat bahwa tegangan yang paling kecil pada semua model dan 

berada dibawah tegangan yield adalah tegangan dari beban tekan, semua variasi model 

memiliki nilai yang sama yaitu 0 MPa. Pada beban tekan ketika terjadi penambahan beban 

nilai tegangan tidak berubah. Sementara pada tegangan momen bending dan momen puntir 

ketika besar beban ditambah maka nilai tegangan akan semakin besar. Model yang memiliki 

tegangan paling besar adalah combo plate yaitu pada momen bending dan momen puntir. 

Pada titik ini jenis beban yang efektif adalah beban tekan. 

 

Gambar IV. 89 Grafik Tegangan Titik 2 

 

Pada Gambar IV.89  terlihat bahwa setiap bertambahnya beban nilai tegangan pada 

masing-masing model bertambah hal ini dikarenakan nilai tegangan berbanding lurus dengan 

besar beban yang diberikan. Pada model combo plate  untuk beban jenis tekan memiliki grafik 

tegangan yang paling rendah dan pada besar beban 3500 tegangannya melebihi sedikit 

tegangan yield. Sementara untuk beban pelat berpenegar konvensional sebelum mencapai 

beban 3500 nilai tegangannya sudah melebihi tegangan yield. Pada beban jenis momen 

bending dan momen puntir combo plate memiliki tegangan lebih besar dibanding pelat 

berpenegar konvensional. Sedangkan momen bending dan puntir yang dimiliki pelat 

berpenegar konvensional memiliki nilai tegangan yang hampir sama karena pada kurva saling 

berimpit satu sama lain. 
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Gambar IV. 90 Grafik Tegangan Titik 3 

 

Pada Gambar IV.90 tegangan akibat beban tekan pada combo plate masih memiliki 

nilai tegangan terkecil pada setiap penambahan beban dan pada beban terbesar yaitu 3500 

berada sedikit diatas tegangan yield. Sementara tegangan akibat tekan pada pelat berpenegar 

konvensional sebelum mencapai beban 3500 sedah melebihi tegangan yield. Pada tegangan 

akibat momen bending dan momen puntir combo plate memiliki nilai tegangan terbesar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan percobaan dan penelitian maka kesimpulan dari Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perbandingan kekuatan yang dilakukan yaitu dengan membandingkan nilai tegangan 

antara combo plate dan pelat berpenegar konvensional. Combo plate memiliki nilai 

tegangan paling kecil dibandingkan  pelat berpenegar konvensional pada jenis beban 

tekan. Saat beban 1000 N/m
2
 tegangan terbesar bernilai 66.03 MPa, beban tekan 2000 

N/m
2  

menghasilkan nilai tegangan terbesar 132.07 MPa dan pada beban  3500 N/m
2   

mengahasilkan tegangan terbesar 231.13 MPa. Sementara nilai tegangan akibat momen 

puntir dan momen bending memiliki nilai tegangan tertinggi dibanding pelat berpenegar 

konvensional. 

2. Perbandingan tegangan sisa menghasilkan bahwa nilai tegangan sisa yang terbesar adalah 

pelat berpenegar konvensional yang dilas dengan jenis continous weld  yaitu memiliki 

teganga sisa sebasar 90.05 MPa. Sementara combo plate tidak memiliki tegangan sisa 

karena tidak terdapat proses pengelasan atau pemanasan setempat. 

V.2. Saran 

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu 

penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya, yaitu : 

1. Perlu adanya eksperimen untuk memastikan perbandingan sebenarnya antara pelat 

berpenegar konvensional dengan combo plate karena pada pemodelan memiliki 

kendala yaitu sulit atau bahkan tidak bisa memodelkan pelat berpengar konvensional 

agar sesuai kondisi sebenarnya pada software. 

2. Pada combo plate perlu dilakukan analisis pada bagian sambungan las antara dua atau 

lebih combo plate. 

3. Perlu dilakukan analisis biaya pada pembangunan kapal alumunium menggunakan 

combo plate. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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LAMPIRAN A 

HASIL PERHITUNGAN HEAT FLUX 

       Perhitungan Heat Flux 
   

     

 
Jenis Pengelasan GMAW 

  

 
Kecepatan Pengelasan (v) 5 mm/s 

 

 
Kuat Arus (I) 180 Ampere 

 

 
Voltase (U) 24 Volt 

 

 
Efisiensi Pengelasan  0.75 

  

 
Diameter Elektrode (b) 2.4 mm 

 

     

1 

 

  
 

3240 

Satuan 
 

Watt  

 

2 Af 54 mm2 

 

 

 

3 Ae 4.5216 mm2 

 

 

 

4 A1 320 mm2 

 

 

 

5 qe 716.5605096 Watt/mm2 

 

 

 

6 q1 4246.284501 Watt/mm2  

 

       



 

 

LAMPIRAN B 

MECHANICAL PROPERTIES 

                                  Alumunium 5083 

 
 

 
 

  



 

 

 

LAMPIRAN C 

REKAPITULASI DATA 
 

Teganga Dari Beban Lateral 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Tegangan Dari Momen Bending 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Tegangan Dari Momen Puntir 
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