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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bantalan gelinding merupakan bagian yang sangat penting dari suatu bagian 

mesin yang berputar. Karena digunakan secara luas dan penting, kerusakan bantalan 

gelinding sering menjadi penyebab kerusakan mesin. Oleh karena itu, pemantauan 

kondisi bantalan menjadi hal yang penting, sehingga bantalan gelinding dapat diganti 

sebelum mengalami kerusakan secara menyeluruh. Bantalan gelinding mudah 

mengalami aus karena adanya kontak antara logam dengan logam. Deteksi dini dari 

kerusakan bantalan sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan pada suatu 

mesin [1]. 

Analisis getaran digunakan sebagai alat diagnostik untuk memperkirakan 

kerusakan dan tingkat kerusakan bantalan gelinding. Karena bantalan digunakan untuk 

mesin – mesin yang berotasi, kerusakan dapat dideteksi dari frekuensi karakteristik 

cacat yang dihasilkan akibat interaksi dari cacat dengan elemen gelinding. Frekuensi 

tersebut dapat dihitung secara analitis, dan cacatnya berbeda yang ada pada lintasan luar 

atau lintasan dalam pada bantalan. 

Pada tugas sarjana ini cincin luar bantalan bola diberikan suatu cacat yang 

berupa lubang berbentuk silinder yang dimodelkan dengan metode elemen hingga 

dengan bantuan software ANSYS. Hasil analisa getaran tersebut dibandingkan dengan 

analisis getaran bentuk cacat yang berbeda, sehingga didapatkan perbandingan tingkat 

kerusakan dari cacat pada cincin luar bantalan bola [1]. 

Mekanisme pembebanan pada bantalan bola adalah beban disalurkan oleh 

elemen gelinding dari ring dalam menuju ke cincin luar. Besarnya pembebanan pada 

tiap bola tergantung dengan geometri dari bantalan dan jenis beban yang diterapkan. 

Dalam tugas sarjana ini pembebanan hanya pada pembebanan radial. 
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Parameter geometri untuk bantalan bola dalam tugas sarjana ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Spesifikasi bantalan bola 

Diameter cincin dalam 44 mm 

Diameter cincin luar 71 mm 

Diameter bola 13.494 mm 

jumlah bola 8 

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan tugas sarjana ini adalah: 

1. Memodelkan bentuk cincin luar bantalan bola disertai bentuk cacatnya. 

2. Menganalisa respon getaran akibat cacat pada cincin luar bantalan bola dengan 

bantuan program metode elemen hingga ANSYS. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Tugas sarjana ini mengambil batasan masalah sebagai berikut: 

1. Jenis bantalan bola yang digunakan adalah jenis bantalan bola alur dalam baris 

tunggal tipe 6307. 

2. Cacat hanya terjadi pada cincin luar bantalan bola. 

3. Pembahasan meliputi analisa pada kondisi beban radial, membandingkan dua 

variasi ukuran cacat yang berbeda sehingga mengetahui seberapa tingkat 

kerusakan pada bantalan bola. 

4. Tidak membahas mekanisme kontak. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas sarjana ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Studi literatur ini dilakukan dengan mempelajari penelitian – penelitian tentang 

analisa cacat pada cincin luar bantalan bola yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Sehingga dapat menentukan langkah – langkah yang akan dilakukan dalam 

proses pemodelan cacat getaran pada cincin luar bantalan bola. 

2. Simulasi 

Setelah diketahui parameter geometri dan data – data distribusi beban pada 

bantalan bola, kemudian dapat dilakukan simulasi. Simulasi model cacat 

bantalan bola dilakukan menggunakan software ANSYS. Simulasi ini bertujuan 

untuk mengetahui model getaran dari suatu cacat pada cincin luar bantalan bola. 

Kemudian dari beberapa bentuk model getaran cacat tersebur dapat 

dibandingkan. 

3. Konsultasi 

Melakukan konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing secara berkala 

untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi pada waktu pemodelan 

untuk mendapatkan masukan – masukan dan saran dalam penyempurnaan 

pengolahan data dan analisis dalam laporan tugas sarjana. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas sarjana ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHLUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan tugas sarjana. 

BAB II   DASAR TEORI 

Berisi tentang berbagai landasan teori yang berkaitan dengan bantalan 

bola,pemodelan elemen hingga, dan analisa getaran 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan metode yang digunakan pada proses penelitian serta langkah – 

langkah yang dilakukan pada saat analisa, yaitu menentukan distribusi beban 

pada tiap bantalan bola, pemodelan elemen hingga, analisis getaran yang 

dihasilkan. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Membahas data –data hasil analisis dan membandingkan hasil dengan hasil 

analisis ukuran cacat yang berbeda. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil pembahasan pada 

bab IV. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

 DASAR TEORI 

  

2.1 Bantalan Bola (Ball Bearing) 

 Setelah penemuan roda, diketahui bahwa diperlukan sedikit usaha untuk 

memindahkan objek menggunakan rol. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang 

Mesir pada 2400 SM, rol digunakan untuk mengurangi tenaga kerja yang diperlukan 

untuk menarik kereta luncur membawa batu besar dan patung-patung. Bangsa Asiria 

pada tahun 1100 SM menggunakan rol kereta luncur untuk mencapai hasil yang serupa 

dengan tenaga kerja yang lebih sedikit. Oleh karena itu tak terelakkan bahwa bantalan 

yang menggunakan gerakan bergulir akan dikembangkan untuk digunakan dalam mesin 

yang kompleks. Gambar 2.1 menggambarkan evolusi sederhana dari bantalan gelinding 

[2]. 

 

Gambar 2.1 a Rol digunakan oleh bangsa Asiria untuk memindahkan batu besar pada 

tahun 1100 S.M. 

 

 

Gambar 2.1.b Dan kemudian, dengan roda gerobak kasar, manusia berusaha untuk 

mengatasi hambatan friksi itu. 



6 
 

 
 

 

Gambar 2.1. c Bantalan bola sederhana untuk sepeda pada abad 19 

Gambar 2.1 Evolusi bantalan gelinding (courtesy of SKF) [2]. 

Bantalan gelinding dibagi menjadi dua jenis, yaitu bantalan bola (ball bearing) 

dan bantalan poros atau rol (roller bearing). Bantalan gelinding terdiri dari 3 bagian 

utama, yaitu lintasan luar (outerrace), lintasan dalam (innerrace), dan elemen gelinding 

yang berbentuk bola atau rol [2]. 

 

2.1.1 Jenis – Jenis Bantalan Bola (Ball Bearing) 

1. Bantalan bola radial 

 Bantalan bola alur dalam baris tunggal  

Sebuah bantalan bola alur dalam baris tunggal (single row deep groove 

ball bearing) ditunjukkan pada gambar 2.2 itu adalah bantalan gelinding 

yang paling populer. Alur lintasan dalam dan luar memiliki jari-jari 

kelengkungan antara 51,5 % sampai 53 % dari diameter bola untuk 

kebanyakan bantalan komersial [2]. 

 

Gambar 2.2 Bantalan bola alur dalam baris tunggal (Courtesy of SKF) [2]. 
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 Bantalan bola alur dalam baris ganda 

Sebuah bantalan bola alur dalam baris ganda (double row deep groove 

ball bearings)  seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 memiliki 

kapasitas beban radial yang lebih besar dari pada jenis baris tunggal [2]. 

 

Gambar 2.3 Bantalan bola alur dalam baris ganda (Courtesy of SKF) [2]. 

2. Bantalan bola sudut kontak 

 Bantalan bola sudut kontak baris tunggal 

Bantalan bola sudut kontak baris tunggal (single row angular contact 

ball bearings) seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4 dirancang 

kombinasi untuk mendukung beban radial dan dorong atau beban dorong 

yang besar, yang tergantung pada besarnya sudut kontak [2]. 

 

Gambar 2.4 Bantalan bola sudut kontak baris tunggal (Courtesy of SKF) [2]. 
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 Bantalan bola sudut kontak baris ganda 

Bantalan bola sudut kontak baris ganda (double row angular contact ball 

bearings), seperti yang digambarkan pada gambar 2.5, dapat membawa 

beban dorong baik dalam searah maupun kombinasi beban radial dan 

dorong [2]. 

 

Gambar 2.5 Bantalan bola sudut kontak baris ganda [2]. 

 Bantalan bola split inner ring 

Bantalan bola split inner ring (split inner ring ball bearings) 

diilustrasikan pada gambar 2.6, di mana dapat dilihat bahwa cincin 

bagian dalam terdiri dari dua bagian aksial sehingga beban dorong besar 

dapat didukung di kedua arah [2]. 
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Gambar 2.6 Bantalan bola split inner ring [2]. 

3.  Bantalan bola thrust 

 Bantalan bola thrust (thrust ball bearings) memiliki sudut kontak 90°, 

namun bantalan bola yang sudut kontaknya melebihi 45° juga diklasifikasikan 

sebagai bantalan thrust. Seperti bantalan bola radial, bantalan bola thrust sangat 

cocok untuk putaran pada kecepatan tinggi. Untuk mencapai tingkat kemampuan 

penyelarasan secara eksternal, bantalan bola thrust juga dipasang di spherical 

seats. Sebuah bantalan bola thrust yang sudut kontaknya 90 °  tidak dapat 

mendukung beban radial [2]. 

 

 

Gambar 2.7 Bantalan bola thrust dengan sudut kontak 90° (Courtesy of SKF) [2]. 

 

 

2.1.2  Rumus Perhitungan Distribusi Beban  
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Perhitungan distribusi beban ini digunakan untuk memodelkan bola yang 

diasumsikan sebagai beban yang menekan cincin luar pada bantalan bola. 

Sebelum menentukan distribusi beban terlebih dahulu mentukan geometri pada 

bantalan bola. 

Di bawah ini adalah geometri sederhana dari bantalan bola.  

 

Gambar 2.8 Geometri bantalan bola sederhana [2]. 

Dimana: 

𝑑𝑖  = diameter cincin dalam 

𝑑𝑜  = diameter cincin luar 

D = diameter bola 

Z = jumlah bola 

Untuk distribusi bebannya digunakan rumus sebagai berikut [2]: 

𝐹𝑟          = 𝑍𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐽𝑟(𝜖) (2.1)        2.1 

Dimana 

 𝐹𝑟   = gaya radial 

Z = jumlah bola 

𝑄𝑚𝑎𝑥  = beban radial pada bantalan bola 
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 𝐽𝑟(∈) = integral distribusi beban 

 

 

 

2.2 Pemodelan Cacat pada Bantalan Bola 

 2..2.1 Pemodelan cacat 

  Bantalan gelinding merupakan salah satu komponen yang penting pada 

suatu bagian mesin yang berputar. Selain itu, bantalan dapat mengakibatkan 

kerusakan mesin sehingga mesin berhenti beroperasi. Kerusakan bantalan 

diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor terbesar yang menyebabkan bantalan 

mengalami kerusakan adalah korosi, yang mengakibatkan bantalan berkarat. 

Karat dapat menyebabkan cacat pada cincin dalam, cincin luar maupun pada 

bola bantalan [3]. 

2.2.2 Getaran Bebas 

  Getaran bebas terjadi apabila sistem begetar bebas pada satu atau lebih 

pada frekuensi pribadinya. Hal ini merupakan sifat sistem dinamika yang 

terbentuk oleh distribusi massa dan kekuatannya. Semua sistem yang memiliki 

massa dan elastisitas dapat mengalami getaran bebas atau getaran yang terjadi 

tanpa pengaruh dari luar.[4] 

 

Gambar 2.9 Sistem getaran bebas 1 DOF tanpa redaman. 

  Koordinat utama dapat digunakan untuk menggambarkan gerak dari 

sistem dengan dua derajat kebebasan atau lebih. Jika gerak semua bagian dari 

sistem dapat digambarkan oleh koordinat tunggal tanpa referensi yang lain, 

maka koordinat adalah koordinat utama. koordinat utama juga merupakan 

koordinat umum, yang merupakan istilah yang diberikan untuk satu set 

koordinat yang mengenali kondisi batas. Koordinat utama yang dilambangkan 
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oleh huruf p, yaitu, 𝑝1 ,𝑝2 ,𝑝3  .  .  .  .  𝑝𝑛 . Di sana adalah sebagai koordinat utama 

karena ada banyak derajat kebebasan. Setiap koordinat umum adalah kombinasi 

linier dari semua koordinat utama, kecuali koordinat umum itu sendiri 

merupakan koordinat utama [5]. 

Bentuk matrik persamaan koordinat utama adalah [5]. 

(1) (2) (3)
1 1 11 1
(1) (2) (3)
2 2 22 2

(1) (2) (3)
3 33 3 3

q X X X p

q pX X X

q pX X X

    
      

     
    

      

 

 

2.3 Metode Elemen Hingga 

 2.3.1 Pengertian Metode Elemen Hingga 

Metode elemen hingga adalah metode atau prosedur numerik untuk 

memecahkan masalah mekanika kontinum dengan ketelitian yang dapat diterima 

oleh engineer. Untuk permasalahan kompleks dari geometri, pembebanan, dan 

sifat material, umumnya susah untuk menyelesaikannya secara matematis [6]. 

  Dikritisasi (discretization) adalah proses pemodelan dari struktur / objek 

dengan membaginya dalam elemen - elemen kecil (finite element atau elemen 

hingga) yang terhubung oleh titik-titik yang disebut nodal (nodes) yang 

digunakan oleh elemen-elemen tersebut dan sebagai batas dari struktur / objek. 

Dalam metode elemen hingga persamaan dari seluruh sistem dibentuk dari 

penggabungan persamaan elemen - elemennya [6]. 

  Keunggulan dari metode elemen hingga adalah arti fisik yang cukup 

dekat antara jaring elemen dengan struktur aktualnya. Jaring yang dimaksud 

bukan merupakan abstrak matematis yang sulit divisualisasikan. Metode elemen 

hingga juga mempunyai kekurangan. Hasil yang diperoleh dengan metode ini 

untuk suatu masalah tertentu adalah berupa hasil numerik, tidak ada persamaan 

bentuk tertutup yang dapat dipakai untuk kasus serupa yang hanya berbeda 

parameternya [6]. 
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 2.3.2 Aplikasi dari Metode Elemen Hingga. 

  Metode elemen hingga dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai 

masalah pada dunia teknik, sedangkan aplikasi untuk dunia teknik mesin 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

- Pada masalah struktur [6]: 

 Analisa Tegangan pada struktur rangka, balok dan frame, pada struktur 

pelat berlubang, dst. 

 Analisa buckling pada kolom dan shell. 

 Analisa Getaran. 

- Pada masalah non-struktur [6]: 

 Kejadian Transfer panas (Heat Transfer). 

 Aliran Fluida (Fluid Flow), termasuk aliran dalam media berpori (tanah). 

 Distribusi dari potensi magnetik atau elektrik. 

- Aplikasi pada bioengineering [6]. 

 

2.3.3 Keuntungan dari Metode Elemen Hingga [6]. 

Metode elemen hingga mempunyai banyak kegunaan sehingga dapat memudahkan 

dalam merancang suatu produk engineering. Metode elemen hingga mempunyai 

keuntungan sebagai berikut: 

- Memodelkan bentuk yang kompleks. 

- Menyelesaikan kondisi pembebanan umum. 

- Memodelkan objek/struktur dengan jenis material yang banyak (karena 

persamaan pada tingkat elemen). 

- Memodelkan banyak macam syarat batas. 

- Dengan mudah menggunakan bermacam ukuran elemen dalam meshing / 

diskritisasi. 

- Menyelesaikan model dengan mudah dan murah. 

- Dapat memodelkan efek dimanis. 

- Menyelesaikan kelakuan tidak linier dari geometri dan material. 
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2.4 Peran Komputer dalam MEH 

 Hingga tahun 1950-an, metode matriks dan metode elemen hingga tidak siap 

digunakan dalam penyelesaian-penyelesaian masalah kompleks karena besarnya 

persamaan yang harus diselesaikan, sehingga tidak praktis. Dengan hadirnya komputer, 

maka perhitungan dari penyelesaian persamaan dari sistem struktur tersebut dapat 

diselesaikan dalam hitungan menit [6]. 

  Perkembangan komputer menyebabkan perkembangan program-program 

numeris untuk masalah struktur dan nonstruktur. Program komersial dari metode 

elemen hingga diantaranya GT STRUDL, CATIA, StruCAD, SAP2000, ABAQUS, 

FLUENT, ALGOR, IDEAS, CFX, ANSYS, FEMAP ADINA, MSC NASTRAN, MSC 

PATRAN, ROBOT (AUTODESK), MSC DYTRAN, MSC MARC, SACS, dan 

MICRO SAS [6]. 

 

2.5 Elemen Solid 187 

  Elemen Solid 187 adalah elemen 3D dengan tingkat yang lebih tinggi, dengan 

10 nodal. Elemen solid 187 mempunyai perpindahan kuadratik dan bagus diterapkan 

untuk memodelkan bentuk mesh yang tidak beraturan (seperti model 3D yang 

dihasilkan oleh beberapa software CAD / CAM [7]. 

 Elemen ini dijelaskan dengan 10 nodal yang mempunyai 3 derajat kebebasan 

pada tiap nodal, dengan perpindahan pada arah nodal x, y, dan z. Elemen ini 

mempunyai sifat plastis, hiperelastis, dan kemampuan untuk memadukan formulasi 

untuk mensimulasikan deformasi pada material incompressible elastoplastic. Geometri, 

letak nodal, dan system koordinat untuk elemen ini ditunjukkan pada gambar 2.10 [7]. 

 

 

Gambar 2.10 Geometri Elemen Solid 187 [7]. 
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Selain nodal, data masukan elemen termasuk sifat material orthotropik atau anisotropik. 

Arah material orthotropik dan anisotropik sesuai dengan arah koordinat elemen. Sistem 

koordinat arah elemen dijelaskan dalam sifat material linier [7]. 

 Beban elemen dijelaskan pada beban node dan elemen. Tekanan dapat menjadi 

masukan sebagai beban permukaan pada permukaan elemen seperti yang ditunjukkan 

oleh nomor yang dilingkari pada gambar 2.10 (geometri elemen solid 187). Tekanan 

dengan tanda positif bekerja pada elemen. Suhu dapat menjadi masukan sebagai beban 

tubuh elemen pada nodal [7]. 

 

2.6 Analisa Dinamis Transient 

 Analisa dinamis transient (kadang disebut time-history analysis) adalah teknik 

untuk menentukan respon dinamik suatu struktur dengan aksi dari beban yang 

tergantung waktu. Jenis analisa ini dapat digunakan untuk menentukan waktu berbagai 

perpindahan, regangan, tegangan, dan kekuatan yang merupakan kombinasi respon 

struktur dari beban statis, transient, dan harmonik. Skala waktu pembebanan adalah 

sedemikian rupa sehingga efek inersia atau redaman dianggap penting. Jika inersia dan 

efek redaman tidak penting, Mungkin dapat menggunakan analisis statis sebagai 

gantinya [7]. 

Persamaan dasar gerak yang diselesaikan oleh suatu analisis dinamik transient adalah 

[7], 

  𝐌 {𝐮} +  𝐂  𝐮  +  𝐊  𝐮 = {𝐅(𝐭) 

Dimana 

[M] = Matriks massa 

[C] = Matriks redaman 

[K] = Matriks kekakuan 

{u } = Vektor nodal percepatan 

{u } = Vektor nodal kecepatan 

{u} = Vektor nodal perpindahan 

{F(t) = Vektor beban 
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Pada waktu tertentu, t, persamaan ini dapat dianggap sebagai seperangkat persamaan 

keseimbangan statis yang juga memperhitungkan gaya inersia ((M){u }) dan kekuatan 

redaman ((C){u }) [7]. 

 

2.7 Analisa Modal 

 analisa modal dapat digunakan untuk menentukan karakteristik getaran 

(frekuensi pribadi dan modus getar) dari struktur atau komponen mesin ketika sedang 

menjadi desain. Itu juga dapat berfungsi sebagai titik awal untuk analisis dinamis lain 

yang lebih rinci, seperti analisis dinamik transient, analisis respon harmonik, atau 

analisis spectrum [8]. 

 Analisa modal merupakan salah satu analisa dinamis pada metode elemen 

hingga, sehingga persamaan umum dari analisa ini adalah persamaan gerak secara 

umum. 

 Persamaan umum gerak [8]: 

     𝐌 {𝐮} +  𝐂  𝐮  +  𝐊  𝐮 = {𝐅(𝐭) 

 Sedangkan untuk analisa modal persamaan secara umumnya adalah persamaan 

dengan asumsi getaran bebas dan tanpa redaman. 

 Asumsi getaran bebas dan tanpa redaman [8]: 

    𝐌 {𝐮} +  𝐊  𝐮 = {𝐅(𝐭) 

 Sedangkan analisa modal dapat digunakan untuk beberapa analisa sebagai 

berikut: 

1. Memungkinkan desain untuk mencegah getaran resonansi atau bergetar 

pada frekuensi tertentu (misalnya speaker). 

2. Memberikan gambaran bagaimana desain akan menanggapi berbagai jenis 

beban dinamis. 

3. Membantu dalam menghitung kontrol solusi (misalnya langkah waktu) 

untuk analisa dinamis lainnya. 

 

2.8 Analisa Harmonik 

Analisa harmonik adalah sebuah teknik untuk mengetahui respon steady state dari suatu 

struktur menjadi sinusoidal (harmonik) dari beban sehingga diketahui frekuensinya [9]. 
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Analisa harmonik juga merupakan salah asatu dari analisa dinamis dari metode elemen 

hingga. Sehingga persamaan umumnya adalah persamaan gerak. 

 Persamaan gerak secara umum [9]: 

    𝐌 {𝐮} +  𝐂  𝐮  +  𝐊  𝐮 = {𝐅(𝐭) 

 

 [F] dan {u} adalah harmonik, dengan frekuensi ω [9]: 

   {F} = {𝐅𝐦𝐚𝐱𝐞
𝐢𝚿}𝐞𝐢𝛚𝐭 = ({𝐅𝟏} + 𝐢{𝐅𝟐})𝐞𝐢𝛚𝐭 

   {u} = {𝐮𝐦𝐚𝐱𝐞
𝐢∅}𝐞𝐢𝛚𝐭 = ({𝐮𝟏} + 𝐢{𝐮𝟐})𝐞𝐢𝛚𝐭 

 

 Persamaan gerak untuk analisia harmonic [9]: 

   (𝛚𝟐 𝐌 +  𝐢𝛚 𝐂 +   𝐊   𝐮𝟏 + 𝐢 𝐮𝟐  = ( 𝐅𝟏 + 𝐢 𝐅𝟐 )  

 

  Analisa harmonik digunakan untuk membantu dalam desain peralatan 

teknik. Analisa harmonik dapat digunakan untuk berbagai macam desain sebagai 

berikut [9]: 

 Supports, fixtures, dan komponen peralatan yang berputar seperti 

kompresor, mesin, pompa, dan turbomachinery. 

 Struktur terhadap shedding vortex (gerakan fluida yang berputar) seperti 

pisau turbin, sayap pesawat, jembatan, dan menara. 

 

  Analisa harmonik digunakan untuk berbagai tujuan dalam suatu desain. 

Tujuan dari penggunaan analisa harmonik adalah sebagai berikut[9]: 

 Untuk memastikan bahwa desain yang diberikan dapat menahan beban 

sinusoidal pada frekuensi yang berbeda (misalnya, mesin berjalan pada 

kecepatan yang berbeda). 

 Untuk mendapatkan respons resonan dan menghindarinya jika perlu. 

(misalnya, dengan menggunakan peredam). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bantalan bola yang digunakan dalam model sinyal getaran untuk cacat cincin 

luar bantalan bola adalah bantalan alur dalam baris tunggal tipe 6307. Yang dimaksud 

bantalan bola tipe 6307 adalah angka 6 menunjukan tipe dari bantalan bola yaitu 

bantalan bola alur dalam baris tunggal, untuk angka 3 adalah jenis dari ketahanan 

bantalan bola yaitu tipe bantalan dengan ketahanan medium. Sedangkan untuk angka 07 

adalah merupakan kode diameter lubang, yaitu diameter lubangnya adalah 35 [10]. 

Pemodelan  yang dilakukan diharapkan akan dapat dibandingkan model sinyal 

getaran yang dihasilkan karena adanya cacat yang berada di cincin luar bantalan bola. 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang perhitugan beban yang berupa force, pemodelan 

bentuk cincin luar bantalan bola, dan proses pemodelan sinyal getaran menggunakan 

software ANSYS. 

 

3.1 Diagram Alir Proses Pemodelan Sinyal Getaran untuk Cacat Ring Luar. 

Proses pemodelan sinyal getaran diawali dengan studi pustaka. Sebelumnya 

telah dilakukan pemodelan sinyal getaran, sehingga dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian ini. 

Setelah itu dilakukan penentuan jenis dan tipe bantalan bola yang akan dianalisa, 

jenis material dari bantalan bola. 

Pemodelan geometri cincin luar bantalan bola menggunakan software CAD, 

yaitu CATIA. Pemodelan geometri dilakukan berdasarkan standar ukuran pada jenis 

bantalan bola tersebut. 

Proses pemodelan sinyal getaran dilakukan menggunakan software ANSYS 

dengan kondisi batas yang telah ditentukan, seperti beban yang diterapkan berupa force 

yang didapatkan dari perhitungan data yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. 

Setelah dilakukan pemodelan cacat diharapkan bisa membandingkan getaran 

yang terjadi pada cacat yang ada pada bantalan bola dengan membandingkan perbedaan 

dari luas cacat. 
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Diagram alir proses pemodelan dari sinyal getaran ditunjukkan pada gambar 3.1 

dibawah ini. 

mulai

studi pustaka

menentukan model 

mencari data perhitungan

pembuatan model

pemodelan getaran

parameter sudah sesuai 
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pergantian 

parameter

selesai

ya

tidak

 

Gambar 3.1 Diagram alir proses pemodelan sinyal getaran untuk cacat cincin luar pada 

bantalan bola. 
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3.2 Data Analisa. 

Data analisa ini meliputi dari jenis dan tipe dari bantalan bola yang digunakan 

untuk pemodelan sinyal getaran dari cacat pada cincin luar bantalan bola,  sifat mekanik 

material yang digunakan, serta data - data perhitungan. 

3.2.1 Spesifikasi Bantalan Bola [10]. 

Jenis     = Bantalan bola alur dalam baris tunggal 

Tipe    = 6307 

 

3.2.2 Jenis dan Sifat Mekanik Material Bantalan Bola. 

Jenis material yang digunakan dalam pemodelan ini adalah baja, serta 

sifat mekanik material terdapat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Sifat mekanik material baja [10]. 

Young modulus 210 X 109 GPa 

Densitas 7900kg/𝑚3 

Poison ratio 0.3 

 

3.2.3 Data Perhitungan Distribusi Beban 

Sebelum melakukan perhitungan distribusi beban harus ditentukan 

terlebih dahulu geometri dari bantalan bola. Di bawah ini adalah geometri dari 

bantalan bola. 

Diameter cincin dalam, 𝑑𝑖  = 44 mm 

Diameter cincin luar, 𝑑𝑜  = 71 mm 

Diameter bola, D  = 13.494 mm 

Jumlah bola, Z   = 8 

 

Untuk beban radial yang akan diterapkan adalah diasumsikan sebesar 4000 N. 

Kemudian untuk perhitungan distribusi bebannya adalah sebagai berikut: 

𝐹𝑟     = 𝑍𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐽𝑟(𝜖) 

4000   =8 × 𝑄𝑚𝑎𝑥 × 0.214  

𝑄𝑚𝑎𝑥    = 2336.45 N 
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3.3 Pemodelan Bentuk Geometri Bantalan Bola 

Pemodelan bantalan bola dilakukan menggunakan software CAD CATIA. 

Sebelum memodelkan harus ditentukan dahulu tipe bantalan bola yang akan akan 

digunakan. Bantalan bola dimodelkan geometri dengan bentuk geometri 3 dimensi 

seperti pada gambar 3.2. Kemudian hanya dimodelkan cincin luarnya. Hanya sebagian 

dari cincin luar yang dimodelkan, karena sudah bisa mewakili suatu cincin luar dari 

bantalan bola tersebut. 

 

Gambar 3.2 Bantalan bola. 

Model geometri seperempat bagian dari cincin luar bantalan bola ditunjukkan 

pada gambar 3.3 dibawah ini. 

 

Gambar 3.3 Seperempat bagian dari cincin luar bantalan bola. 

Dalam analisis ini cincin luar ada tiga bentuk, yaitu cincin luar tidak ada 

cacatnya, cincin luar dengan cacat bebrbentuk silinder dengan diameter 2 mm, dan 

cincin luar dengan cacat berbentuk kubus dengan sisi 2 mm. 
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3.4  Pemodelan Sinyal Getaran 

Pemodelan sinyal getaran menggunakan software ANSYS mechanical APDL. 

Proses simulasi pemodelan sinyal getaran ada tiga tahap. Tahap pertama adalah analisa 

Modal, tahap kedua adalah analisa harmonik, dan tahap ketiga adalah analisa dinamis 

transient. 

Tampilan awal dari ANSYS mechanical APDL adalah seperti gambar 3.4 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.4 Tampilan dari ANSYS mechanical APDL. 

 

3.5  Analisa Modal 

Tahap pertama adalah melakukan analisa modal. Analisa ini dilakukan untuk 

mengetahui modus getar dan frekuensi pribadi dari cincin luar bantalan bola. Gambar di 

bawah ini adalah diagram alir langkah analisa modal. 
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Gambar 3.5 Diagram alir analisa modal. 

 

Untuk langkah – langkah dalam analisa modal adalah sebagai berikut, 

3.5.1 Impor Geometri 

Geometri cincin tidak dibuat di ANSYS, tetapi dibuat menggunakan 

software CAD CATIA, sehingga harus diimpor ke ANSYS terlebih dahulu. 
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Geometri yang sudah diimpor ke dalam ANSYS dapat dilihat pada gambar 3.6 

di bawah ini. 

 

Gambar 3.6 Impor geometri dari CATIA. 

 

3.5.2  Memasukkan Tipe Elemen 

Tipe elemen sangat penting dalam suatu analisa. Dalam analisa ini jenis 

elemen yang di gunakan adalah jenis tetrahedron dengan tipe elemen solid 187. 

Elemen ini sangat cocok untuk geometri yang rumit  karena elemen ini 

mempunyai 10 nodal dengan 3 derajat kebebasan tiap elemennya. Gambar 

dibawah menunjukkan penggunaan tipe elemen solid 187. 

 

Gambar 3.7 memasukkan tipe elemen. 
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3.5.3 Memasukkan Sifat Mekanik Material 

Sifat mekanik material yang digunakan adalah sesuai dengan tabel sifat 

mekanik material diatas. Gambar 3.8 dibawah ini adalah gambar memasukkan 

nilai modulus elastisitas dan poison ratio. 

 

Gambar 3.8 Memasukkan nilai modulus elastisitas dan poison ratio. 

Setelah memasukkan nilai modulus elastisitas dan poison ratio, 

kemudian memasukkan nilai densitas dari material bantalan bola seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar 3.9 dibawah ini. 

 

Gambar 3.9 Memasukkan nilai densitas. 

 

3.5.4 Diskritisasi (Meshing) 

  Dikritisasi/ meshing adalah proses pemodelan dari struktur / objek 

dengan membaginya dalam elemen-elemen kecil (finite element atau elemen 

hingga) yang terhubung oleh titik-titik yang disebut nodal (nodes) yang 

digunakan oleh elemen-elemen tersebut dan sebagai batas dari struktur / objek. 



26 
 

 
 

Ukuran tiap elemennya adalah sebesar 4 mm seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 3.10 dibawah ini. 

 

Gambar 3.10 Diskritisasi (meshing). 

Setelah proses diskritisasi adalah proses refinement atau memperhalus / 

memperkecil ukuran elemen pada daerah yang akan dianalisa. Refinement 

dilakukan sampai tingkat 3. Kemudian di bagian yang akan dianalisa 

direfinement lagi sampai tingkat 2. Refinement dilakukan di daerah yang akan 

dianalisa agar agar hasil analisa bisa lebih teliti. Daerah yang direniment 

ditunjukkan oleh gambar 3.11 dibawah ini. 

 

Gambar 3.11 Refinement daerah yang dianalisa. 
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3.5.5 Memilih Analisa yang Digunakan 

Langkah selanjutnya adalah menentukan analisa yang akan dilakukan. 

Penentuan analisa yang akan dipakai berada pada menu solution, kemudian pilih 

new analysis dan pilih modal pada type of analysis seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 3.12 dibawah ini. 

 

Gambar 3.12 Memilih tipe analisa. 

Setelah memilih tipe analisa kemudian memilih metode analisa yang 

digunakan. Metode analisa yang akan digunakan adalah metode Block Lanczos 

dengan  1000000 modus yang akan diekstrak dengan range frekuensi antara  20 

KHz - 1 MHz [11]. seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.13 dibawah ini. 

 

Gambar 3.13 Metode yang digunakan. 
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3.5.6 Pemberian Kondisi Batas 

 Setelah dilakukan proses meshing, tahapan selanjutnya adalah 

menentukan batasan (constrain). Batasan (constrain) berupa fixed support dan 

symmetry constrain. 

Kondisi batas yang diberikan pertama adalah fixed support. Fixed 

support diberikan pada kedua ujung yang berwarna merah yang ditunjukkan 

pada gambar 3.14 dibawah ini. 

 

Gambar 3.14 Pemberian kondisi batas fixed support. 

Setelah pemberian kondisi batas fixed support, kondisi batas selanjutnya 

adalah pemberian kondisi batas symmetry constrain. Diberikan kondisi batas 

symmetry constrain karena bagian ini hanya setengah dari geometri, sehingga 

diberikan kondisi simetri seperti yang berwarna merah pada gambar 3.15 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.15 Kondisi batas symmetry constrain. 



29 
 

 
 

3.5.7 Memulai proses perhitungan 

Setelah semua parameter dan kondisi batas dimasukkan kemudian yang 

terakhir adalah solve, hal ini dilakukan untuk memulai proses perhitungan yang 

dilakukan oleh software ANSYS seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3.16 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.16 Solve untuk memulai proses perhitungan. 

Setelah selesai kemudian kita mengambil data pada result summary di menu 

general postprocessor pada software ANSYS. Analisa modal ini dilakukan pada cincin 

yang ada cacatnya dan cincin yang tidak ada cacatnya. 

 

3.6. Analisa Harmonik 

Analisa harmonik dilakukan untuk dapat melihat nodal yang mempunyai respon 

yang sensitif terhadap analisa yang akan dilakukan. Diagram alir dari analisa harmonik 

ditunjukkan pada gambar 3.17 di bawah ini. 
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Gambar 3.17 Diagram alir analisa harmonik. 
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Adapun langkah – langkah analisa harmonik adalah sebagi berikut: 

3.6.1 Impor Geometri  

Geometri cincin tidak dibuat di ANSYS, tetapi dibuat menggunakan 

software CAD CATIA, sehingga harus diimpor ke ANSYS terlebih dahulu. 

Geometri yang sudah diimpor ke dalam ANSYS dapat dilihat pada gambar 3.18 

di bawah ini. 

 

Gambar 3.18 Impor geometri. 

 

3.6.2  Memasukan Tipe Elemen 

Tipe elemen sangat penting dalam suatu analisa. Dalam analisa ini jenis 

elemen yang di gunakan adalah jenis tetrahedron dengan tipe elemen solid 187. 

Elemen ini sangat cocok untuk geometri yang rumit  karena elemen ini 

mempunyai 10 nodal dengan 3 derajat kebebasan tiap elemennya. Gambar 

dibawah menunjukkan penggunaan tipe elemen solid 187. 
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Gambar 3.19 Memasukkan tipe elemen. 

3.6.3  Memasukan Sifat Mekanik Material 

Sifat mekanik material yang digunakan adalah sesuai dengan tabel sifat 

mekanik material diatas. Gambar 3.20 dibawah ini adalah gambar memasukkan 

nilai modulus elastisitas dan poison ratio. 

 

Gambar 3.20 Memasukkan nilai modulus elastisitas dan poison ratio. 

Setelah memasukkan nilai modulus elastisitas dan poison ratio, 

kemudian memasukkan nilai densitas dari material bantalan bola seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar 3.21 dibawah ini. 
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Gambar 3.21 Memasukkan nilai densitas. 

 

3.6.4  Diskritisasi (Meshing) 

Dikritisasi/ meshing adalah proses pemodelan dari struktur / objek 

dengan membaginya dalam elemen-elemen kecil (finite element atau elemen 

hingga) yang terhubung oleh titik-titik yang disebut nodal (nodes) yang 

digunakan oleh elemen-elemen tersebut dan sebagai batas dari struktur / objek. 

Ukuran tiap elemennya adalah sebesar 4 mm seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 3.22 dibawah ini. 

 

Gambar 3.22 Diskritisai (meshing) 

Setelah proses diskritisasi adalah proses refinement atau memperhalus / 

memperkecil ukuran elemen pada daerah yang akan dianalisa. Refinement 

dilakukan sampai tingkat 3. Kemudian di bagian yang akan dianalisa 
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direfinement lagi sampai tingkat 2. Refinement dilakukan di daerah yang akan 

dianalisa agar agar hasil analisa bisa lebih teliti seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 3.23 di bawah ini. 

 

Gambar 3.23 Refine daerah yang dianalisa. 

 

3.6.5 Tipe Analisa 

Setelah proses diskritisasi selesai langkah selanjutnya adalah memilih 

tipe analisa dan metode yang akan digunakan. Tipe analisa yang digunakan 

adalah tipe analisa harmonik. Gambar 3.24 dibawah ini menunjukkan tipe 

analisa harmonik yang digunakan untuk analisa. 

 

Gambar 3.24 Memilih tipe analisa. 

 

 

 

 



35 
 

 
 

3.6.6 Pemberian Kondisi Batas 

Setelah dilakukan proses meshing, tahapan selanjutnya adalah 

menentukan batasan (constrain). Batasan (constrain) berupa fixed support dan 

symmetry constrain. 

Kondisi batas yang diberikan pertama adalah fixed support. Fixed 

support diberikan pada kedua ujung yang berwarna merah yang ditunjukkan 

pada gambar 3.25 dibawah ini. 

 

Gambar 3.25 Pemberian kondisi batas fixed support. 

Setelah pemberian kondisi batas fixed support, kondisi batas selanjutnya 

adalah pemberian kondisi batas symmetry constrain. Diberikan kondisi batas 

symmetry constrain karena bagian ini hanya setengah dari geometri, sehingga 

diberikan kondisi simetri seperti yang berwarna merah pada gambar 3.26 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.26 Pemberian kondisi batas symmetry. 
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3.6.7 Pemberian Beban 

Pada langkah pemberian beban ini beban hanya diasumsikan karena 

hanya untuk melihat daerah yang sensitif terhadap respon yang terjadi. Letak 

beban dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.27 Letak pemberian beban. 

 

3.6.8 Memasukkan Frekuensi 

Range frekuensi yang dimasukkan adalah range frekuensi dari bantalan 

bola yaitu antara 20 KHz – 100 KHz seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.28 

di bawah ini. 

 

Gambar 3.28 memasukkan frekuensi. 
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3.6.9 Memulai proses perhitungan 

Setelah semua parameter dan kondisi batas dimasukkan kemudian yang 

terakhir adalah solve, hal ini dilakukan untuk memulai proses perhitungan yang 

dilakukan oleh software ANSYS seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3.29 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.29 Gambar solve untuk memulai proses perhitungan. 

 

3.70 Letak Pengambilan Data 

Letak pengambilan data sama dengan nodal pemberian beban seperti 

yang ditunjukkan tanda panah pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.30 Letak nodal pengambilan data. 

Untuk analisa harmonik ini juga dilakukan untuk cincin luar bantalan bola yang 

tidak ada cacatnya dan ring luar bantalan bola yang ada cacatnya. 
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3.7 Analisa Dinamis Transient. 

 Analisa dinamis transient ini dilakukan untuk mendapatkan respon transient 

getaran yang dihasilkan oleh cincin luar bantalan bola. Diagram alir dari analisa dinamis 

transient ditunjukkan oleh gambar 3.31 dibawah ini. 
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Gambar 3.31 Diagram alir analisa dinamis transient. 
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Sebelum melakukan analisa sudah ditentukan letak beban, besarnya beban 

beserta waktu pembebanan dengan menggunakan langkah stepped. Untuk posisi 

pemberian beban dijelaskan oleh gambar dan tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.2 Distribusi beban 

step 1 2 3 4 

gaya (N) 2335 2100 2400 2335 

time (s) 0,0005 0,00005 0,00005 0,0005 

 

 

Gambar 3.32 Fungsi step pada pembebanan transien. 

Untuk distribusi beban pada cincin luar bantalan sama untuk ring yang ada cacatnya 

maupun yang tidak ada cacatnya. Dan dibawah ini adalah letak pemberian beban pada 

ring luar bantalan bola. 

 Untuk cincin luar bantalan bola yang tidak ada cacatnya 
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Gambar 3.33 Seperempat bagian dari cincin luar yang telah didiskritisasi. 

 

Gambar 3.34 Posisi beban pada cincin luar bantalan bola yang tidak ada cacatnya. 

 Untuk cincin luar bantalan bola dengan cacat silinder 

1 
2 3 4 
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Gambar 3.35 Posisi beban pada cincin luar bantalan bola dengan bentuk cacat silinder. 

 Untuk cincin luar bantalan bola dengan bentuk cacat kubus 

 

Gambar 3.36 Posisi beban pada cincin luar bantalan bola dengan bentuk cacat kubus. 

 

1 2 3 4 

1 
2 3 4 
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Adapun langkah – langkah dari analisa dinamis transient adalah sebagai berikut. 

3.7.1  Impor Geometri 

Geometri cincin tidak dibuat di ANSYS, tetapi dibuat menggunakan 

software CAD CATIA, sehingga harus diimpor ke ANSYS terlebih dahulu. 

Geometri yang sudah diimpor ke dalam ANSYS dapat dilihat pada gambar 3.37 

di bawah ini. 

 

Gambar 3.37 Impor geometri dari CATIA. 

 

3.7.2 Memasukkan Tipe Elemen 

Tipe elemen sangat penting dalam suatu analisa. Dalam analisa ini jenis 

elemen yang di gunakan adalah jenis tetrahedron dengan tipe elemen solid 187. 

Elemen ini sangat cocok untuk geometri yang rumit  karena elemen ini 

mempunyai 10 nodal dengan 3 derajat kebebasan tiap elemennya. Gambar 

dibawah menunjukkan penggunaan tipe elemen solid 187. 

 

Gambar 3.38 Memasukkan tipe elemen. 
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3.7.3 Memasukkan Sifat Mekanik Material 

Sifat mekanik material yang digunakan adalah sesuai dengan tabel sifat 

mekanik material diatas. Gambar dibawah ini adalah gambar memasukkan nilai 

modulus elastisitas dan poison ratio. 

 

Gambar 3.39 Memasukkan nilai modulus elastisitas dan poison ratio. 

Setelah memasukkan nilai modulus elastisitas dan poison ratio, 

kemudian memasukkan nilai densitas dari material bantalan bola seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar 3.40 dibawah ini. 

 

Gambar 3.40 Memasukkan nilai densitas. 

 

3.7.4 Diskritisasi (Meshing) 

Dikritisasi / meshing adalah proses pemodelan dari struktur / objek 

dengan membaginya dalam elemen-elemen kecil (finite element atau elemen 

hingga) yang terhubung oleh titik-titik yang disebut nodal (nodes) yang 

digunakan oleh elemen-elemen tersebut dan sebagai batas dari struktur / objek. 
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Ukuran tiap elemennya adalah sebesar 4 mm seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 3.41 dibawah ini. 

 

Gambar 3.41 Diskritisasi (meshing). 

. Setelah proses diskritisasi adalah proses refinement atau memperhalus / 

memperkecil ukuran elemen pada daerah yang akan dianalisa. Refinement 

dilakukan sampai tingkat 3. Kemudian di bagian yang akan dianalisa 

direfinement lagi sampai tingkat 2. Refinement dilakukan di daerah yang akan 

dianalisa agar agar hasil analisa bisa lebih teliti seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 3.42 di bawah ini. 

 

Gambar 3.42 Refine daerah yang dianalisa. 
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3.7.5 Memilih Analisa yang Digunakan 

Setelah proses diskritisasi selesai langkah selanjutnya adalah memilih tipe 

analisa dan metode yang akan digunakan. Tipe analisa yang digunakan adalah 

tipe analisa transient. Tetapi untuk metode superposition, analisa harus diawali 

oleh analisa modal terlebih dahulu seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.43 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.43 Memilih tipe analisa. 

Setelah memilih tipe analisa kemudian memilih metode analisa yang 

digunakan. Metode analisa yang akan digunakan adalah metode block lanczos 

dengan 1000000 modus yang akan dikeluarkan dengan range frekuensi antara 20 

KHz - 1 MHz seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.44 Metode yang digunakan. 
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3.7.6 Pemberian Kondisi Batas 

Setelah dilakukan proses meshing, tahapan selanjutnya adalah 

menentukan batasan (constrain). Batasan (constrain) berupa fixed support dan 

symmetry constrain. 

Kondisi batas yang diberikan pertama adalah fixed support. Fixed 

support diberikan pada kedua ujung yang berwarna merah yang ditunjukkan 

pada gambar 3.45 dibawah ini. 

 

Gambar 3.45 Pemberian kondisi batas fixed support. 

Setelah pemberian kondisi batas fixed support, kondisi batas selanjutnya 

adalah pemberian kondisi batas symmetry constrain. Diberikan kondisi batas 

symmetry constrain karena bagian ini hanya setengah dari geometri, sehingga 

diberikan kondisi simetri seperti yang berwarna merah pada gambar 3.46 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.46 Kondisi batas symmetry. 
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3.7.7 Memulai proses perhitungan 

Setelah semua parameter untuk analisa modal dimasukkan kemudian 

yang terakhir adalah solve, hal ini dilakukan untuk memulai proses perhitungan 

yang dilakukan oleh software tersebut seperti yang ditunjukkan oleh gambar 

3.47 dibawah ini. 

 

Gambar 3.47 Solve untuk memulai proses perhitungan. 

 

3.7.8 Analisa Transient Superposition. 

Setelah analisa modal selesai selanjutnya kembali ke menu solution dan 

memilih analisa transient seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.48 Memilih tipe analisa. 

Setelah itu dipilih metode yang dipakai adalah superposition 

method.Setelah memilih metode analisa kemudian pilih analysis option 

sehingga keluar seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.49 Memilih metode yang digunakan. 

3.7.9 Menentukan Dynamic Gap Condition 

Dynamic gap condition diletakkan memanjang di permukaan bawah dari 

cincin. Dengan pengaturan sebagai berikut seperti ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini. Titik pertama diberi tanda 1 dan titik selanjutnya atau titik kedua 

adalah ditandai dengan tanda 2. 

 

Gambar 3.50 Pengaturan arah dynamic gap condition. 

Setelah ini pemberian kondisi batas tidak perlu dilakukan karena sudah 

dilakukan pada waktu analisa modal. 

 

3.7.10 Memasukkan Nilai Rasio Redaman 

Rasio redaman yang dimasukkan adalah 0.1. Nilai rasio redaman ini 

dilakukan dengan trial and eror untuk mendapatkan rasio yang sesuai. 

Memasukan nilai redaman  ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

1 2 
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Gambar 3.51 Nilai rasio redaman. 

 

3.7.11 Menentukan Kontrol Waktu untuk Langkah yang Pertama 

Pada metode  ini kondisi awal harus pada time = 0, sehingga nilai waktu 

pada step pertama harus 0. Sedangakan untuk nilai time step size pada cincin 

luar yang tidak ada cacatnya dan untuk cincin luar yang ada cacatnya adalah 

0.00001 detik. Gambar di bawah menunjukkan kondisi awal pada langkah  yang 

pertama. 

 

Gambar 3.52 Penentuan kontrol waktu yang pertama. 
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3.7.12 Menyimpan Pengaturan Awal 

Semua pengaturan pada langkah yang pertama disimpan menjadi load 

step 1 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.53 dibawah ini. 

 

Gambar 3.53 Menyimpan pengaturan yang pertama. 

 

3.7.13 Pemberian Beban yang Pertama. 

Pemberian beban yang berupa gaya (force) pada suatu nodal. Gaya yang 

di berikan sebesar 2335 N. Letak nodalnya ditunjukkan oleh gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 3.54 Letak beban yang pertama. 

 

3.7.14 Menentukan Kontrol Waktu untuk Langkah yang Kedua 

Pengaturan waktu ini dilakukan setelah beban yang pertama 

diaplikasikan pada nodal seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.55 Penentuan kontrol waktu yang kedua. 

 

3.7.15 Menyimpan Pengaturan yang Kedua 

Semua pengaturan pada langkah yang kedua disimpan menjadi load step 

2 seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.56 Menyimpan pengaturan yang kedua. 

 

3.7.16 Pemberian Beban yang Kedua. 

Pemberian beban yang kedua juga berupa gaya (force) pada suatu nodal. 

Gaya yang di berikan sebesar 2100 N. Letak nodalnya ditunjukkan oleh gambar 

di bawah ini. 
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Gambar 3.57 Letak beban yang kedua. 

 

3.7.17 Menentukan Kontrol Waktu untuk Langkah yang Ketiga 

Pengaturan waktu ini dilakukan setelah beban yang kedua diaplikasikan 

pada nodal seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.58 Penentuan kontrol waktu yang ketiga. 

 

3.7.18 Menyimpan Pengaturan yang Ketiga 

Semua pengaturan pada langkah yang kedua disimpan menjadi load step 

3 seperti pada gambar dibawah ini. 



53 
 

 
 

 

Gambar 3.59 Menyimpan pengaturan yang ketiga. 

 

3.7.19 Pemberian Beban yang Ketiga 

Pemberian beban yang ketiga juga berupa gaya (force) pada suatu nodal. 

Gaya yang di berikan sebesar 2400 N. Letak nodalnya ditunjukkan oleh gambar 

di bawah ini. 

 

Gambar 3.60 Letak beban yang ketiga. 

 

3.7.20 Menentukan Kontrol Waktu untuk Langkah yang Keempat 

Pengaturan waktu ini dilakukan setelah beban yang ketiga diaplikasikan 

pada nodal seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.61 Penentuan kontrol waktu yang keempat. 

 

3.7.21 Menyimpan Pengaturan yang Keempat 

Semua pengaturan pada langkah yang kedua disimpan menjadi load step 

3 seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.62 Menyimpan pengaturan yang keempat. 

 

3.7.22 Pemberian Beban yang Keempat. 

Pemberian beban yang keempat juga berupa gaya (force) pada suatu 

nodal. Gaya yang di berikan sebesar 2335 N. Letak nodalnya ditunjukkan oleh 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.63 Letak beban yang keempat. 

 

3.7.23 Menentukan Kontrol Waktu untuk Langkah yang Kelima 

Pengaturan waktu ini dilakukan setelah beban yang keempat 

diaplikasikan pada nodal seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.64 Penentuan kontrol waktu yang kelima. 

 

3.7.24 Menyimpan Pengaturan yang Kelima 

Semua pengaturan pada langkah yang kelima disimpan menjadi load 

step 5 seperti pada gambar 3.65 di bawah ini. 

 

Gambar 3.65 Menyimpan pengaturan yang kelima. 
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3.7.25 Memulai proses perhitungan 

Langkah terakhir dalam analisa ini adalah solve. Langkah ini untuk 

memulai perhitungan yang dilakukan oleh software ANSYS seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar 3.66 dibawah ini. 

 

Gambar 3.66 Solve untuk memulai proses perhitungan. 

 

 3.7.26  Pengambilan Data 

Langkah terakhir setelah selesai adalah pengambilan data pada suatu 

nodal yang sensitif terhadap analisis yang dilakukan. Gambar dibawah 

menunjukan letak pengambilan data. 

 

Gambar 3.67 Letak pengambilan data. 

 

 

 


