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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  LATAR BELAKANG 

Banyak elemen mesin yang dapat dimodelkan sebagai benda solid simetris 

terhadap sumbunya (axissymmetric) yang berputar, salah satu contohnya yaitu piringan 

berputar (rotating disk). Analisa distribusi tegangan pada rotating disk telah lama 

menjadi masalah dalam teori elastisitas. Permasalahannya adalah pada besar dan 

distribusi tegangan sebagai faktor pembatas utama pada mesin yang berputar cepat, 

yang menyebabkan kegagalan dari elemen mesin ini. Besar dan distribusi tegangan 

sebagai faktor pembatas utama pada mesin yang berputar cepat merupakan 

permasalahan yang dapat menyebabkan kegagalan dari elemen mesin ini. Dengan 

demikian untuk mendapatkan besar dan distribusi tegangan yang terbaik perlu dilakukan 

optimasi pada rotating disk bertingkat tersebut. Optimasi adalah suatu usaha 

mendapatkan hasil yang terbaik dalam suatu kondisi tertentu. Dari hasil optimasi ini 

diharapkan alat permesinan tersebut dapat bekerja dengan semakin meningkatnya 

kecepatan serta berat yang lebih ringan tanpa mengalami kegagalan. Pada desain, 

konstruksi, dan perawatan suatu sistem, seorang insinyur harus mengambil keputusan 

melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut ditujukan untuk mendapatkan hasil 

maksimal maupun untuk meminimalkan usaha yang diperlukan. Usaha untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan ini dapat disampaikan sebagai sebuah fungsi dengan 

beberapa variable tertentu, oleh karena itu optimasi dapat didefinisikan sebagai proses 

untuk menemukan kondisi yang membuat fungsi tersebut mencapai nilai maksimum 

maupun minimum. 

 Pada rotating disk bertingkat, salah satu cara agar dapat menghindari dari resiko 

kegagalan seperti diatas yakni dengan meminimalkan tegangan tangensial maksimum 

dan tegangan tangensial rata-rata. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan bentuk 

rotating disk bertingkat tersebut dengan memvariasikan variabel radius dan ketebalan. 

Tegangan tangensial pada rotating disk bertingkat didasarkan pada penyebabnya 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
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1. tegangan tangensial yang terjadi karena rotasi 

2. tegangan tangensial yang terjadi karena tekanan 

 Dalam mengoptimalkan desain piringan berputar ini perlu dilakukan perhitungan 

numerik dengan bantuan program optimasi dengan menggunakan fungsi persamaan 

analisa tegangan. 

 Program bantu yang nantinya akan digunakan dalam melakukan optimasi adalah 

software MATLAB dengan metode gradient search. Dalam proses optimasi ini sebagai 

objective function (fungsi tujuan) adalah meminimalkan tegangan tangensial maksimum 

dengan beberapa parameter yang sudah diketahui dengan cara mencari nilai ketebalan 

tingkat tertentu. Dari optimasi menggunakan software MATLAB tersebut akan 

dihasilkan nilai ketebalan dari rotating disk bertingkat yang bekerja pada constaints 

(batasan-batasan) yang telah ditentukan. 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah mendapatkan geometri 

piringan berputar yang meminimalkan tegangan tangensial maksimum dan tegangan 

tangensial rata-rata dalam batasan-batasan tertentu. 

1.2 BATASAN MASALAH 

 Untuk mampu menghasilkan kapabilitas penelitian yang baik, maka lingkup 

pembahasan penelitian dibatasi sebagai berikut: 

1. Tujuan optimasi adalah mendapatkan geometri rotating disk untuk 

meminimumkan tegangan tangensial maksimum dan rata-rata. 

2. Variabel optimisasi adalah ketebalan dan radius. Parameter lain dianggap 

konstan. 

3. Tegangan akibat kenaikan temperatur diabaikan. 

4. Metode optimisasi yang digunakan adalah fmincon dan fminimax yang ada 

dalam MATLAB. 

1.4 METODOLOGI PENELITIAN 

 Langkah-langkah yang dipakai untuk melengkapi data pada penulisan Tugas 

Akhir ini adalah: 

A. Studi Pustaka 
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Studi pustaka diperlukan untuk memahami teori dasar yang berfungsi mendukung 

penulisan ini diantaranya tentang rotating disk, optimasi, software MATLAB dan 

sebagainya. Studi literatur diperoleh dari buku-buku pustaka, karya ilmiah, 

internet/situs-situs teknik tertentu, katalog, dan jurnal lain yang mendukung. 

B. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada ke dalam 

persamaan maematis dan pengoptimalannya menggunakan program bantu MATLAB. 

C. Bimbingan  

Bimbingan bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, arahan, dan 

masukan dari dosen pembimbing serta koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang 

terjadi dalam pembuatan Tugas Akhir dan penyusunan laporan. 

1.5   SISTEMATIKA PENULISAN 
 Untuk mempermudah Tugas Akhir ini perlu dibuat sistematika sebagai berikut: 

 BAB I   PENDAHULUAN 

 Meliputi latar belakang, tujuan penulisan, batasan masalah, 

metode penulisan, dan sistematika penulisan. 

 BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tentang teori dasar yang berhubungan dengan rotating disk, 

konsep dasar mengapa harus dilakukan optimasi pada piringan 

berputar, tegangan-tegangan yang dialami piringan dan teori 

kegagalan. 

 BAB III   METODE ANALISIS 

 Berisi tentang pendefinisian masalah, meliputi geometri rotating 

disk dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan 

optimasi. Serta berisi pengunaan fasilitas Matlab yang 

berhubungan dengan optimasi. 

  BAB IV    ANALISA OPTIMASI ROTATING DISK 

 Berisi tentang analisa terhadap hasil optimasi pada MATLAB. 

 BAB V    PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dari hasil optimasi dan saran-saran. 

 


