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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Perhatikan Gambar 1.1. berikut! Pada gambar tersebut diperlihatkan sebuah 

robot industri yang banyak digunakan pada dekade belakangan ini. Bila diperhatikan 

dengan seksama, kekuatan/ kemampuan robot tersebut bergantung pada beberapa 

hal, antara lain: 

 

 

Gambar 1.1. Struktur sebuah robot 

 

1. Besar dan jenis beban yang harus ditanggung oleh robot.  

Beban maksimum suatu struktur atau bangunan biasanya merupakan suatu 

beban yang sudah diperkirakan sebelum struktur itu dibuat. Demikian juga 

pada robot tersebut. Kemampuan maksimum robot tersebut membawa suatu 

beban sudah diperkirakan lebih dahulu oleh pembuatnya. Oleh karena itu, 

setiap pengguna struktur harus tahu seberapa besar beban yang dapat 

ditanggung oleh struktur yang dipakainya. 

2. Bentuk robot. 

Bentuk robot sangat besar pengaruhnya pada kemampuan robot itu dalam 

bekerja. Oleh karenanya, suatu robot atau struktur biasanya dibentuk sesuai 

dengan tujuan untuk apa robot atau struktur itu dibuat. 
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3. Tumpuan/ landasan tempat robot berdiri. 

Tumpuan atau landasan robot merupakan faktor lain yang dapat berpengaruh 

terhadap kinerja suatu robot atau model struktur lainnya. Oleh karena itu, 

untuk mendukung kinerja robot atau struktur, biasanya tumpuannya dibuat 

agar sesuai dengan fungsi dan kinerja robot atau struktur tersebut. 

 Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat atau 

manganalisa sebuah struktur. Dengan memperhatikan setidaknya ketiga hal tersebut, 

kita dapat membuat sebuah struktur atau bangunan dapat bekerja secara optimal. 

 Coba perhatikan kembali bentuk penampang melintang sebuah jembatan 

seperti yang tertera pada gambar berikut! 

 

 

Gambar 2.2. Penampang melintang sebuah jembatan 

 

Pada gambar di atas, jembatan tersebut dirancang dan dibentuk sesuai dengan kontur 

tempat jembatan tersebut didirikan. Dengan demikian jembatan itu dapat berfungsi 

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sekaligus dapat dihasilkan sebuah 

jembatan yang indah yang bersesuaian dengan tempat dan kondisi jembatan itu 

berada. 

 Itulah beberapa hal yang akan kita pelajari dalam Mekanika Teknik. Pada 

dasarnya, Mekanika Teknik adalah ilmu yang mempelajari tentang besar dan semua 

jenis gaya yang bekerja pada sebuah struktur, dan bagaimana pula pengaruh beban-

beban tersebut pada kekuatan strukturnya. 

 Secara umum Mekanika Teknik terbagi menjadi dua macam, yaitu Statika 

yang mempelajari kondisi struktur dalam kondisi diam/ stabil, dan Dinamika bila 

kondisi strukturnya dalam keadaan bergerak.  
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Pada modul ini, kita akan mempelajari Statika saja, dan pada bentuk struktur 

atau konstruksi yang dinamakan konstruksi statis tertentu (statically determinated). 

Konstruksi statis tertentu adalah suatu bentuk konstruksi sederhana yang analisa 

kestabilannya hanya didasarkan pada tiga persamaan kesetimbangan, yaitu: 

a. Kesetimbangan gaya pada arah vertikal ( ∑FV = 0 ). 

b. Kesetimbangan gaya pada arah horisontal ( ∑FH = 0 ). 

c. Kesetimbangan momen ( ∑M = 0 ). 

Sedangkan untuk bentuk struktur yang lebih komplek atau struktur statis tak tentu 

(statically indeterminated) akan dibicarakan di modul yang lain. 


