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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA 2019/2020 

 

Mata Kuliah : Pesawat Pengangkat 

Hari/Tanggal : Senin/15 Juni 2020 

Waktu Mengerjakan Soal : 13.00 – 15.00 WIB (120 menit) 

Sifat  : Buku Terbuka 

Semester : VI (Kelas A, B dan C) 

Dosen : Fuad Hilmy, S.T., M.T.  

 

Petunjuk Mengerjakan Soal : 

a. Soal di baca sampai selesai dengan seksama dan dikerjakan dari yang paling mudah 

terlebih dahulu, 

b. Soal dikerjakan secara individu dengan jujur dan sebaik-baiknya. 

 

1. Sebuah mekanisme pengangkat dengan penggerak elektrik individu mempunyai efisiensi 

60% dengan bobot beban yang diangkat sebesar 1200 kg. Jika kecepatan angkat 3 m/s 

secara konstan dengan diameter drum sebesar 1,5 m, maka berapa besar daya yang 

dihasilkan oleh motor elektrik pada mekanisme pengangkat tersebut? Hitung juga berapa 

kecepatan motor yang dihasilkan jika momen gaya pada poros motor sebesar 2500 kg – 

cm.            (Bobot 20%) 

 

2. Berdasarkan soal nomor 1, apabila transmisi puli mempunyai nilai rasio sebesar 7, maka 

hitunglah kecepatan drum dalam rpm.       (Bobot 10%) 

 

3. Hitunglah nilai Pmaks yang terjadi pada gambar mekanisme dan penjalan troli crane 

dibawah ini (Gambar 1) apabila diketahui bobot troli sebesar 400 kg, panjang b1 adalah 

2/5 dari panjang b dan gaya atau beban yang dikenakan pada roda di titik B sebesar 250 

kg. (Bobot 20%).          (Bobot 30%) 

 

Gambar 1. Mekanisme dan penjalan troli crane. 



 
 

 

 

 

4. Diketahui kapasitas angkat crane jalan elektrik 10 ton, kecepatan pengangkatan muatan 9,5 

m/min dengan pelayanan sedang (DF = 25%). Poros motor penggerak elektrik 

menggunakan coupling flexible dengan nilai momen girasi coupling 2,12 kg.m2, waktu 

mulai (start) yaitu 3 s dan koefisien transmisi 1,15.    (Bobot 20%) 

a. Tentukan daya motor yang diperlukan untuk mekanisme pengangkat 

b. Tentukan momen gaya pengereman untuk mekanisme pengangkat 

 

5. Jelaskan dampak dari defleksi girder utama secara berlebihan pada struktur crane jalan dan 

bagaimana cara menjaga defleksi agar berada dalam batas aman?  (Bobot 10%) 

 

6. Jelaskan apa saja yang mempengaruhi resultan gaya untuk crane putar stasioner dengan 

meja putar yang bermuatan penuh dan bagaimana syarat agar crane tersebut stabil? (Bobot 

10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

Gunakan Tabel berikut jika doperlukan 

 

Tabel 1. Data Katalog Motor Elektrik 

No Nrated (hp) n (rpm) Nmaks/Nrated DF (%) (GD)2 (kg.m2) 

1 15 965 2,5 25% 0,78 

2 30 1000 2,5 25% 1,18 

3 50 1195 2,5 25% 2,85 

4 75 1200 2,5 25% 4,08 

 

~Selamat mengerjakan & jangan lupa berdo’a~ 


