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ABSTRAK 
Penerapan perangkat lunak komputer pada permasalahan perancangan dapat meningkatkan kinerja 

dan secara keseluruhan menghemat sumber daya. Untuk kasus produk yang telah jadi maka penerapan 
perangkat lunak dapat berperan pada tingkat peningkatan kualitas dan keputusan untuk memodifikasi 
produk. Pada tulisan ini produk yang akan dianalisis dan dimodifikasi adalah dudukan stang sepeda 
motor. 

Dudukan stang sepeda motor menerima beban yang cukup besar yakni dari beban kendaraan, 
penumpang serta beban karena kondisi jalan yang dilewati. Beban tersebut akan menimbulkan deformasi 
dan tegangan terdistribusi pada penampang strukturnya. Tegangan maksimum yang timbul pada 
dudukan stang tidak boleh melebihi tegangan maksimum yang mampu diterima oleh bahan dari struktur 
tersebut. Jika melebihi maka akan terjadi perubahan bentuk dan kegagalan fungsi struktur.  
Penentuan tegangan maksimum pada bentuk yang teratur dapat dihitung secara analitis maupun dengan 
metode lingkaran Mohr. Sedangkan penentuan tegangan maksimum pada bentuk yang tidak teratur 
hanya dapat ditentukan dengan metode elemen hingga dan penyelesaiannya persamaan matematikanya  
melibatkan metode numerik. Penyelesaian metode numerik sendiri akan lebih cepat dan akurat jika 
menerapkan perangkat lunak komputer. 

Penelitian ini membahas penentuan tegangan maksimum yang terjadi pada suatu struktur yang tidak 
beraturan yakni  dudukan stang sepeda motor. Bentuk dan dimensi struktur dudukan stang serta 
materialnya diperoleh dari situs resmi pembuat sepeda motor.  Sedangkan perangkat lunak yang 
digunakan adalah CATIA V5R14. Penentuan tegangan maksimum pada struktur dengan  metode elemen 
hingga menggunakan pendekatan  Von Misses Stress dan Tegangan Tensor. Dari pemilihan elemen dan 
node diperoleh tegangan maksimum pada dudukan  stang dengan pendekatan Von Misses adalah 8.48 x 
106 N/m2 sedangkan dengan pendekatan Tensor adalah 8.82 x 106 N/m2

Untuk menurunkan nilai tegangan maksimum yang diterima dudukan stang sepeda motor maka 
dilakukan modifikasi gambar perancangan bentuk kontur dudukan  stang.  Tegangan maksimum pada 
gambar modifikasi berdasarkan pendekatan Von Misses adalah 7.57 x 106 N/m2 dan dengan pendekatan 
Tensor adalah 8.03 x 106 N/m2. 
 
Kata Kunci: Tegangan maksimum, CATIA, struktur 

 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Fungsi komponen pada suatu 
konstruksi mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terhadap konstruksinya. Fungsi khusus 
pada sebuah komponen akan menimbulkan 
gaya-gaya yang bekerja pada komponen 
tersebut. Total gaya yang diterima oleh 
komponen tidak boleh melebihi kemampuan 

bahan menerima gaya agar tidak terjadi 
perubahan bentuk yang akhirnya 
mengakibatkan kegagalan fungsi komponen 
atau konstruksi secara keseluruhan.  
Dudukan segitiga stang sepeda motor 
berfungsi sebagai salah satu penunjang 
sistem kemudi dari motor tersebut. Dudukan 
segitiga stang dirancang sebagai penopang 
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shock absorber pada sistem kemudi dan roda 
depan. Dudukan segitiga stang menerima 
gaya-gaya, yaitu beban dari bobot mesin dan 
penumpang saat diam dan  saat berjalan. 
Gaya-gaya yang diterima dipengaruhi juga 
oleh kondisi lintasan yang dilalui  baik dan 
tidak baiknya. Agar dapat berfungsi dengan 
optimum rancangan dudukan segitiga sepeda 
motor harus memperhitungkan faktor 
keamanan, kenyamanan, penampilan dan 
kualitas guna kepuasan pengguna sepeda 
motor tersebut. 

Untuk mengetahui besarnya tegangan 
maksimum yang terjadi dan lokasi pada 
dudukan stang sepeda motor maka digunakan 
perangkat lunak CATIA V5R14. Dari lokasi 
tegangan maksimum yang terjadi dilakukan 
modifikasi gambar perancangan untuk 
memperoleh tegangan maksimum yang lebih 
rendah pada kondisi kerja yang sama. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
 Untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan mengenai konstruksi atau suatu 
elemen statis atau kostruksi sederhana, dapat 
diselesaikan dengan menggunakan beberapa 
persamaan kesetimbangan. Tidak demikian 
halnya dengan konstruksi statis tidak tentu. 
 Disamping persamaan kesetimbangan 
masih diperlukan persamaan lain untuk 
menyelesaikannya, yaitu yang didapat dari 
akibat adanya perubahan-perubahan dari 
geometri struktur. Dalam persoalan konstruksi 
dan elemen yang elastis, hukum Hooke 
menjadi dasar dari persamaan-persamaan 
deformasi ini [6] 

 
  (1) 
 
 

Dimana :   F = Gaya pegas (lb, Newton, Dyne) 
   k = Konstanta Pegas (lb/in, 
N/m, N/mm,   Dyne/cm) 
    δ  = defleksi pegas 
(in, m, mm) 
Semua struktur bila mendapat beban 

luar akan berubah sedikit dari bentuk 
awalnya, baik berubah bentuk maupun 
ukurannya atau berdeformasi. Bertambahnya 
ukuran dari sebuah struktur disebut 

perpanjangan atau elongasi, sedangkan 
sebaliknya disebut pemendekan atau 
konstraksi.  
 Jika deformasi semua titik dari 
struktur diketahui, maka perpindahan semua 
titik tersebut dapat ditentukan, yaitu dengan 
menentukan koordinat titik-titik tersebut. 
Pada struktur yang mendapatkan deformasi 
yang normal dari masing-masing elemennya 
yang berada pada sifat elastis, maka kondisi 
tersebut disebut kondisi kekakuan (condition 
of rigidity) 
 Pada kenyataannya, tidak ada suatu 
susunan yang benar-benar kaku. Tidak ada 
pula susunan yang tidak mengalami perubahan 
bentuk sesuai dengan teori yang didapat dari 
teori mekanis. Perubahan bentuk yang kecil 
sudah tentu dihasilkan oleh beban kerja yang 
normal (tanpa kejutan), dan hanya didapat dari 
atau dengan bantuan sebuah alat pengukur. 
Tapi dalam keseimbangan dan gerak, struktur 
dari suatu konstruksi tidak dipengaruhi oleh 
perubahan bentuk yang relatif kecil dan 
menurut teori mekanis dapat diabaikan. 
 Meskipun demikian tanpa 
mempelajari perubahan bentuk (deformasi) 
tersebut, akan sulit untuk menyelesaikan 
masalah yang penting, yaitu dalam kondisi 
kapan kegagalan atau kerusakan dari susunan 
konstruksi akan terjadi atau dapat pula kapan 
kondisi yang aman dari konstruksi yang 
dirancang. Harga batas deformasi yang terjadi 
dapat dipakai sebagai perbandingan untuk 
ukuran atau dimensi dari konstruksi tersebut. 
Kemampuan suatu konstruksi atau elemen 
bangunan untuk bertahan terhadap perubahan 
bentuknya adalah sangat penting atau sangat 
diperlukan. Kemampuan ini disebut kekakuan 
atau stiffness[8] F = k . δ 

Jika sebuah benda menerima beban, 
dan atom-atomnya berpindah posisi akibat 
pembebanan dan akan tetap pada posisi 
tersebut (permanen) walaupun 
pembebanannya dihilangkan, maka benda 
tersebut mengalami deformasi plastis. 
Sedangkan deformasi elastik terjadi pada 
sebuah benda yang apabila beban yang 
dikenakan dihilangkan maka benda tersebut 
akan kembali ke bentuk semula. Pada 
deformasi elastik, regangan akan berbanding 
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lurus dengan tegangan. Perbandingan antara 
tegangan dan regangan disebut modulus 
elastisitas (Modulus Young).  

Dalam menganalisa struktur untuk 
menentukan deformasi ataupun tegangan yang 
terjadi ialah sejauh mana diketahui 
karakteristik hubungan gaya dan deformasi. 
Metode yang digunakan dalam analisa ini 
adalah metode elemen hingga. Metode elemen 
hingga adalah prosedur numerik untuk 
memecahkan masalah mekanika kontinum 
dengan ketelitian yang dapat diterima oleh 
rekayasawan. 
 Contoh kasus perhitungan mekanik. 
Untuk mengetahui stress pada benda kerja 
akibat beban yang diberikan, dilakukan 
perhitungan analitik. Perhitungan ini 
mempunyai banyak asumsi-asumsi ideal yang 
jauh dari realita, namun dapat memberikan 
solusi dengan menempatkan faktor keamanan 
yang cukup tinggi. Jika benda kerja relatif 
tidak beraturan atau ingin mengetahui lebih 
detail stress pada lokasi tertentu (kritis), maka 
tidak dapat digunakan metode analitik. Untuk 
itu perlu digunakan metode numerik untuk 
mendapatkan nilai yang  diinginkan. 
 Untuk benda kerja yang tidak 
beraturan dengan metode klasik masalah dapat 
diselesaikan hanya sampai persamaan 
differensial parsial akan tetapi jawabannya 
tidak ada karena geometri dan pembebanannya 
terlalu kompleks. Secara praktis, banyak sekali 
masalah yang terlalu kompleks untuk 
diperoleh jawaban tertutupnya (closed form 
solution)[8] 

Pada gambar 1 diperlihatkan model 
elemen hingga. Daerah yang berupa segitiga 
dan kuadrilateral adalah elemen-elemen 
hingga. Titik-titik hitam adalah titik simpul 
(node) dimana elemen yang satu berhubungan 
dengan yang lainnya. Suatu jaring (mesh) 
adalah susunan titik simpul dan elemen. 
Bentuk jaring pada gambar tersebut terdiri atas 
elemen segitiga dan kuadrilateral, ada yang 
mempunyai titik simpul pada sisinya, dan ada 
pula yang hanya pada ujungnya. Pada 
dasarnya, elemen hingga merupakan bagian-
bagian kecil dari struktur aktual 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. (a) Struktur bidang dengan 
bentuk sembarangan. (b) Model elemen 
hingga yang mungkin pada struktur 
tersebut[4] 
 

Metode elemen hingga tidak dibatasi 
pada masalah-masalah mekanika struktural. 
Pada Gambar 2 diperlihatkan bagaimana 
permukaan ø yang berubah secara halus dapat 
didekati dengan permukaan yang datar. 
Elemen bertitik simpul empat dan delapan, 
yang masing-masing diperlihatkan dengan 
permukaan terpilin dan lengkung. Merupakan 
pendekatan yang baik ke fungsi situasinya. 
Pendekatan ini akan semakin baik apabila 
elemen yang digunakan semakin banyak. ø 
adalah fungsi linier dari x dan y. Elevasi dan 
inklinasi elemen dapat didefinisikan dengan 
tiga harga titik simpul dari ø. Dua elemen 
tidak harus mempunyai elevasi dan 
kemiringan yang sama. Sketsa ini 
memperlihatkan esensi metode elemen hingga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  Fungsi kombinasi ∅ = ∅ 
(x,y) dan elemen tipikal yang dapat 
digunakan untuk mendekatinya [4] 
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 Sedangkan prosedur analisa dengan 
menggunakan metode elemen hingga adalah 
[6]: 

 Membagi struktur ke dalam bagian-
bagian kecil (elemen dengan nodes) 

 Menentukan fungsi interpolasi untuk 
mewakili berbagai variabel-variabel 
dari elemen 

 Menjelaskan sifat fisik dari tiap-tiap 
elemen 

 Menghubungkan (merangkai) 
elemen-elemen pada nodes untuk 
membentuk rekanan persamaan 
sistem dari keseluruhan struktur 

 Menyelesaikan persamaan sistem 
dengan melibatkan kuantitas yang 
tidak diketahui pada nodes, misalnya 
pergeseran 

 Membuat perhitungan tambahan jika 
diperlukan 

 Menghitung kuantitas yang diinginkan 
(regangan dan tekanan) pada elemen-
elemen yang dipilih. 
 

Penelitian penerapan pengukuran 
regangan pada beban dinamik dari sebuah 
piringan telah dilakukan pada kondisi beban 
tak balans. Gaya yang dihasilkan ternyata 
berbanding lurus dengan kecepatan putaran 
piringan. [2] 

 
3.   METODE PENELITIAN 

 
Dudukan segitiga stang sepeda motor 

yang dianalisa menerima gaya beban dari 
bobot mesin dan penumpang pada kondisi 
statis. Akibatnya akan timbul deformasi dan 
tegangan terdistribusi pada penampang 
struktur tersebut. Untuk mengetahui kekuatan 
struktur perlu diketahui besarnya tegangan 
maksimum yang terjadi dan juga lokasinya. 
Kekuatan struktur dapat juga ditingkatkan 
dengan memodifikasi penampangnya.  

Spesifikasi dari dudukan segitiga 
sepeda motor diperoleh dari situs resmi pabrik 
motor Yamaha dan spesifikasi yang dianalisa 
adalah dudukan segitiga sepeda motor 
Yamaha RX-King. Spesifikasi materialnya 
diperoleh dari buku pedoman kekuatan 
material.  

 Simulasi menggunakan software 
CATIA V5R14 dimulai dengan membuat 
model segitiga stang sepeda motor, setelah itu 
dibuat domain dari simulasi. Untuk 
memperoleh tegangan maksimum yang lebih 
rendah dilakukan modifikasi penampang 
dudukan segitiga sepeda motor dilakukan pada 
tahap gambar rancangan dan simulasi untuk 
menentukan tegangan maksimum dilakukan 
dengan langkah yang sama seperti pada 
gambar rancangan awal. 

  
 

4.   PEMBAHASAN  
4.1. Spesifikasi Dudukan Stang Sepeda  
Motor. 

 
Bentuk dan geometri dudukan stang 

sepeda motor yang dianalisa ditampilkan 
pada gambar 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Tampak bawah dan tampak 
samping dudukan stang sepeda motor 
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Data awal untuk analisa ditampilkan pada 
tabel 1 

 
Tabel 1 Data awal untuk analisa dudukan 

stang sepeda motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Tegangan maksimum dudukan 
stang sepeda motor 

 
 Tegangan maksimum dudukan stang 
sepeda motor dianalisa dengan pendekatan Von 
Mises Stress dan Stress Principal Tensor 
Perbedaan pendekatan tersebut adalah pada pola 
perhitungan numerik dan metode penentuan nodes 
dan meshing.  Dalam perhitungan numerik 
tegangan von mises digunakan perhitungan 
matriks, sedangkan pada tegangan tensor 
digunakan perhitungan Laplace. 
 Posisi dan nilai tegangan maksimum dari 
tegangan Von Mises yang dihasilkan ditampilkan 
pada gambar 4. Posisi dan besarnya nilai tegangan 
maksimum ditentukan dari letak penentuan clamp 
dan posisi serta besarnya beban yang diberikan. 
Pada dudukan segitiga stang tempat tegangan 
maksimum berada pada sisi dalam (Gambar 4.b) 
sehingga proses analisa pada bagian tersebut yang 
harus dikurangi nilai tegangan  maksimumnya.  
 
4.3. Analisa Dudukan Segitiga Stang 
Sepeda Motor Modifikasi 

 
Tahap modifikasi gambar rancangan dudukan 
segitiga stang sepeda motor dilakukan pada 
posisi-posisi yang memiliki tegangan 
maksimum, sehingga nilai tegangan 
maksimum dapat menurun atau tegangan 
dapat terbagi rata. Posisi Tegangan Tensor 

sama dengan tegangan Von mises, hanya 
nilainya yang berbeda.  

Sebelum analisa dimulai, terlebih 
dahulu ditentukan bagian-bagian dari 
dudukan segitiga stang sepeda motor yang 
mengalami perubahan bentuk dan ukuran. 
Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk 
mengurangi nilai tegangan maksimum, 
sehingga kemampuan untuk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Tegangan maksimum Von Mises 
Sebesar 8,48 x 10 6 N/m 2     (a. tampak 
isometri;  b Tampak bawah)  
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Setelah proses modifikasi dilakukan 
terdapat perubahan massa dudukan segitiga 
stang sepeda motor dari 1,298 Kg menjadi 
1,313 Kg. Proses analisis dilakukan sama 
dengan analisis dudukan segitiga stang sepeda 
motor sebelum modifikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.  Bagian tegangan maksimum 
Tensor sebesar 8,82 x 106 N/m2. Terlihat 
analisa Tensor berdasarkan node. 
 

 
 
menerima beban menjadi meningkat. 
Perubahan bentuk dari dudukan segitiga stang 
sepeda motor dapat dilihat pada Gambar 6  
 Konsep modifikasi dilakukan dengan 
mengubah dan memperbesar tulang rangka 
yang terdapat pada bagian bawah dari 
dudukan segitiga stang sepeda motor yang 
mengalami tegangan paling besar. Pada posisi 
tersebut dibuat perubahan bentuk yang dapat 
menghasilkan tegangan maksimum lebih 
rendah karena tegangan dapat terbagi rata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
 
 

Gambar 6   A. Dudukan segitiga stang 
sepeda motor  sebelum modifikasi B. 
Dudukan segitiga stang sepeda motor yang 
sudah dimodifikasi 

 
 Untuk proses pemodelan, penentuan 
material, penempatan clamp, posisi 
pembebanan dan besarnya pembebanan 
diperlakukan sama dengan dudukan segitiga 
stang sepeda motor sebelum modifikasi. 
Langkah analisa diawali dengan penentuan 
jaring atau meshing dari dudukan segitiga 
sepeda motor yang dilakukan dengan 
simulasi komputer sehingga hasilnya 
langsung dapat dilihat dilayar. Dari 
penentuan meshing dan tegangan maksimum 
diperoleh tampilan tegangan maksimum yang 
terjadi seperti pada gambar 7 
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a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 

Gambar 7  Tegangan maksimum Sebesar 
7,57 x 10 6 N/m 2     (a: tampak isometri b: 
Tampak Bawah) 

 
 Pada Gambar 7 tampak terjadi penurunan 
nilai tegangan maksimum Von Misses sebesar 
7,57 x 106  N/m2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
Gambar 8.  Bagian tegangan maksimum 
sebesar 8,03 x 106 N/m2 (a. tampak 
isometri; b. tampak bawah) 

 
 Penentuan tegangan maksimum 
dengan konsep tegangan tensor juga 
dilakukan dan hasilnya ditampilkan pada 
gambar 8. Langkah analisa juga sama dan 
hanya saja sebelum penentuan tegangan 
maksimum maka ditentukan dulu atau simpul 
simpul dari daerah yang dianalisa. 

 
4.4. Perbandingan Analisa Dudukan 
Segitiga Sepeda Motor Sebelum dan 
Setelah Modifikasi 
 
Ringkasan perbandingan kedua analisa 
ditampilkan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan hasil analisa Segitiga 
Stang  
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5. Kesimpulan 
  
 Berdasarkan hasil dari analisa 
komputer menggunakan Software CATIA 
V5R14 diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
 
1. Analisa struktur, menggunakan 
perangkat lunak lebih mudah dan praktis, 
terutama dalam perubahan nilai, posisi 
pembebanan tidak membutuhkan waktu 
dan perhitungan yang banyak, hanya 
mengganti nilai parameter beban awal. 
2. Hasil tegangan maksimum analisa 
komputer antara dudukan segitiga stang 
sepeda motor belum mengalami modifikasi 
sebesar 8,48 x 10 N/m2 dan yang telah 
dimodifikasi sebesar 7,57 x 106 N/m2. Hasil 
tersebut menandakan dudukan segitiga 
stang sepeda motor mengalami peningkatan 
untuk menerima beban, karena tegangan 
yang dialami menurun. 
3. Analisis tegangan maksimum pada 
dudukan segitiga stang sepeda motor yang 
telah dilakukan berdasarkan beban statis. 
Untuk itu penelitian selanjutnya analisis 
juga dapat dilakukan berdasarkan beban 
dinamis. Dalam hal ini analisis struktur 
dapat pula dilakukan pada komponen-
komponen lain ataupun pada struktur 
bangunan, tidak hanya menggunakan  

perangkat lunak CATIA, tetapi dapat 
dilakukan dengan menggunakan perangkat  
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