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Petunjuk umum: 

      a. Dalam naskah ini terdapat 5 soal essay 

b. Tuliskan nama, NPM pada lembar jawaban anda 

      c. Tuliskan jawaban secara sistematis dan jelas 

 

SOAL       

 

1. Tentukan frekwensi alami getaran dari sistem pegas masa yang terjadi pada gambar 

di bawah ini! (bobot 10%) 

 

 
2. Sebuah massa 50 kg ditempatkan pada sebuah pondasi mengalami getaran bebas 

yang hilang secara eksponensial dengan frekwensi 91,7 rad/s. namun ketika sebuah 

mesin dengan masa 60 kg ditempatkan pada sebuah pondasi yang sama dan 

mengalami getaran bebas yang hilang secara eksponensial dengan frekwensi 75,5 

rad/s, tentukan harga stiffness dan ekuivalen dampingnya! (Bobot 25%) 

 

3. Selama beroperasi sebuah mesin press dengan masa 800 kg mendapatkan beban 

impuls sebesar 8500 N.s. Mesin dipasang pada pondasi elastis yang dapat 

dimodelkan sebagai pegas stiffness 1.500.000 N/m yang diparalel dengan redaman 

viscous 8000 N.s/m. Berapakah displacement maksimum dari penekan setelah 

impuls dilakukan?Asumsikan penekan diam ketika impuls dilakukan!( Bobot 25%) 

 

4. Sebuah underdamped shock absorber didesain untuk sebuah sepeda motor dengan 

masa 450 kg seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Ketika shock absorber 

mendapatkan kecepatan awal dikarenakan adanya gundukan dijalan , grafik hasil 

displacementnya terhadap waktu terlihat pada gambar disebelahnya. Tentukan besar 



 
 

konstanta pegas dan redaman dari shock absorber jika periode redaman getaran 

sebesar 5 detik dan amplitude x1 tereduksi menjadi ¼ nya pada ½ periode 

berikutnya (x1,5= x1 /4). Tentukan juga kecepatan awal minimum yang 

menyebabkan displacement maksimum(amplitude maksimum) sebesar 70 mm! 

(Bobot 30%) 
 

 

 
 

 

5. Sebuah motor listrik dengan masa m = 70 kg terletak diatas dudukan 4 buah pegas 

dengan k = 1,8 N/mm. Radius girasi motor terhadap sumbu e = 100 mm. Bila 

putaran motor adalah 1950 rpm, tentukanlah rasio transmisi gaya vertikal serta 

getaran torsionalnya! (Bobot 10%) 

 
 

-----------------------Selamat Mengerjakan------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


