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ABSTRAK

Getaran adalah suatu gerakan yang mempunyai lintasan bolak-balik dalam
waktu tertentu. Semua benda yang diberi massa dan bersifat elastis mampu bergetar.
Jadi kebanyakan mesin dan struktur rekayasa/enginering mengalami getaran sampai
derajat tertentu, dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasi.
Ada dua kelompok getaran yang umum yaitu getaran bebas dan getaran paksa.
Getaran bebas terjadi jika system berisolasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam
system itu sendiri, dan jika tidak ada gaya luar. Getaran paksa adalah getaran yang
terjadi karena adanya rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berisolasi,
maka system dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Untuk melakukan
pengujian getaran paksa maka perlu dibuat suatu rancangan atau kontruksi sebagai
sarana penelitian untuk mengetahui amplitudo yang ditimbulkan oleh getaran paksa.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variasi
putaran roll pendeteksi amplitudo terhadap panjang gelombang amplitudo pada alat
uji peredam getaran. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan perubahan putaran
pada roll pendeteksi amplitudo dengan variasi putaran (40rpm, 50rpm, 75rpm, dan
100rpm) dengan alat perubah putaran. Untuk ukuran kepala piston dengan diameter
(3mm) dilakukan dengan menggunakan jenis oli SAE 20.
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pengujian dua sisi (uji t), analisa
regresi untuk mengetahui pengaruh antara variable independen (Putaran roll) terhadap
variable dependen (Panjang gelombang amplitudo) serta analisa korelasi untuk
mengukur tinggi rendahnya derajat hubungan antara variable independen (Putaran
roll) terhadap variable dependen (Panjang gelombang amplitudo). Dari penelitian ini
dapat diketahui hubungan antara putaran roll pendeteksi amplitudo dengan panjang
gelombang amplitudo adalah berbanding lurus, yaitu semakin lambat putaran roll
maka semakin kecil panjang gelombang amplitudo.
Kata kunci: getaran, putaran roll, panjang gelombang amplitudo.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi
berjalan sangat pesat dan menyajikan berbagai peralatan canggih yang
dikendalikan secara serba otomatis, dengan sistem elektronik, computer dengan
tujuan mempermudah cara pengoperasiannya lebih praktis, lebih cepat sistem
kerjannya serta lebih hemat tenaga.
Demikian pula dengan produk-produk baru khususnya dibidang otomotif
mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari design, tingkat
kenyamanan maupun assesoris dan sistem-sistem yang sasarannya untuk
meningkatkan dan menyesuaikan kebutuhan pasar yang terkait dengan
perkembangan zaman.
Kadang ketidaknyamanan dalam berkendara pada kecepatan tinggi di
tambah kondisi jalan yang tidak selalu rata, maka pada rangka kendaraan perlu
ditambah komponen untuk meredam getaran. Perangkat peredam getaran yang
biasa disebut suspensi ini akan meredam getaran dari roda-roda kendaraan yang
diakibatkan oleh kondisi jalan yang tidak rata.
Alat peredam getaran ini adalah sebagai alat pengembangan ilmu
pengetahuan dan belum ke arah yang aplikatif.
Pada perangkat peredam getaran atau suspensi itu sendiri didalamnya
terdapat sebuah piston, oli, dan pegas. Tetapi melalui sebuah alat uji coba, maka
dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa pengaruh putaran roll
penggulung kertas tehadap panjang gelombang grafik amplitudo.

Melihat putaran motor pendeteksi pada alat yang sudah ada., ternyata
putaran roll gulungan kertas bergerak dengan cepat sehingga diperoleh hasil
amplitudo atau grafik tapak getar terlalu lebar. Hasil seperti ini akan lebih baik
lagi jika motor penggerak roll gulungan kertas bergerak lebih lambat .
Berdasarkan hasil pengamatan pada alat yang telah ada maka ada beberapa
kekurangan (saran) yaitu :
1. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, dalam penempatan atau jarak
spidol dengan kertas gulung..
2. Perlu variasi putaran pada motor penggerak roll gulungan kertas
pendeteksi amplitudo.
3. Penggunaan ukuran dan jenis kertas yang tepat akan diperoleh hasil
amplitudo yang baik. Begitu pula sebaliknya penggunaan ukuran dan jenis
kertas yang kurang tepat akan diperoleh hasil yang kurang optimal.
Melihat kekurangan (saran) tersebut maka perlu dicari beberapa putaran
variasi motor penggerak dari roll gulungan kertas pendeteksi amplitudo.
Melalui sebuah alat pendeteksi amplitudo (alat pencatat grafik tapak
getar) ini kita bisa melakukan penelitian, dan mengetahui hasil grafik amplitudo
dan pengaruh dari putaran roll gulungan kertas pada alat pendeteksi amplitudo
terhadap panjang gelombang dengan melakukan serangkaian uji coba.
Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti alat dari penelitian yang telah
dilakukan oleh Sutrisno dan Roni indaryanto dalam bentuk alat peraga peredam
getaran.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian perlu adanya penegasan dan perumusan masalah
yang akan diteliti.
Dari uraian diatas dapat di rumusan permasalahan sebagai berikut:
”Bagaimana pengaruh variasi putaran roll alat pendeteksi amplitudo terhadap
panjang gelombang amplitudo pada alat uji peredam getaran?”.

C. BATASAN MASALAH
Agar pembahasan permasalahan diatas tidak meluas, perlu adanya batasanbatasan permasalahan. Maka dapat diambil batasan masalah sebagai berikut :
Alat peredam getaran ini dispesifikasikan untuk mengetahui variasi
putaran roll gulungan kertas terhadap panjang gelombang amplitudo..

D. TUJUAN DAN MANFAAT
Setiap usaha yang kegiatannya disengaja tentunya mempunyai maksud dan
tujuan yang ingin dicapai seperti halnya menentukan skripsi tidak terlepas dari
pertimbangan dimana ada yang bersifat subyektif dan ada pula yang bersifat
obyektif.
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain :
1. Mengetahui variasi putaran roll alat pendeteksi amplitudo dan pengaruh
variasi putaran roll itu sendiri terhadap panjang gelombang amplitudo pada
alat uji peredam getaran.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Dalam bidang pendidikan akademik kita bisa mengembangkannya pada mata
kuliah getaran mekanis..

2. Dasar bagi peneliti berikutnya untuk dikembangkan lebih jauh terutama
kearah yang aplikatif.

HIPOTESA
Dari uraian yang telah tersaji diatas dapat ditarik sebuah hipotesa sebagai
berikut :
“ Diduga ada pengaruh pada putaran roll gulungan kertas terhadap panjang
gelombang amplitudo”.
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