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RINGKASAN 
Al-Masjid al-Nabawi Umbrella yang terletak di kota Madinah, Saudi Arabia, adalah 

ratusan payung raksasa berteknologi tinggi yang berfungsi untuk memayungi sekitar 535.000 
Jamaah dari sengatan terik matahari. Payung-payung ini dapat dibuka-tutup secara otomatis 
sesuai dengan kebutuhan. Terisnspirasi dari Giant High-Tech Umbrella tersebut, di tanah air 
seringkali ditemukan lahan parkir yang luas namun tidak terlindungi dari perubahan cuaca. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka diusulkan penelitian ini yaitu pengembangan desain 
mekanisme giant-umbrella yang disesuaikan dengan lahan yang tersedia. 

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka masalah yang ingin 
dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan pengembangan desain 
mekanisme payung besar berukuran 12 x 12 meter dengan tinggi 8 meter, membuat prototipe, 
dan melakukan uji performansi hasil desain.  

Tujuan jangka panjang dari penelitian yang diusulkan antara lain: 1) menggali dan 
memahami pengetahuan dalam analisis, perancangan dan manufakturing dari metode desain 
payung raksasa atau struktur yang sejenis (sejenis dalam material dan proses pembuatan), 2) 
mengembangkan metodologi desain untuk mempertajam kriteria perancangan dan proses 
pembuatan. 

Penelitian yang diajukan merupakan bagian dari program peningkatan kualitas 
penelitian lulusan program sarjana dan pascasarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas 
Pasundan. Lingkup luas dari penelitian yang diusulkan akan meliputi baik aspek teori maupun 
aspek praktis dari metode rancang bangun payung besar yang meliputi aspek kekuatan, dan 
kemungkinan kegagalan yang terjadi, sebagai bagian dari aktivitas akademik di Jurusan Teknik 
Mesin. Keuntungan yang akan diperoleh dari penelitian yang diusulkan adalah dapat 
meningkatkan kemampuan analisis, perancangan, manufaktur dan aplikasi dari metode-metode 
desain payung raksasa sekaligus dapat mengusulkan hak patent atas metode desain yang akan 
dihasilkan. Hasil lain dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan 
kemampuan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melaksanakan proses pembuatan struktur 
payung dan kain penutup payung raksasa. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam 
seminar dan journal ilmiah, disamping tentu saja dalam bentuk skripsi dan tesis. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 

Al-Masjid al-Nabawi Umbrella yang terletak di kota Madinah, Saudi Arabia, adalah ratusan 

payung raksasa berteknologi tinggi yang berfungsi untuk memayungi sekitar 535.000 Jamaah 

dari sengatan terik matahari. Payung-payung ini dapat dibuka-tutup secara otomatis sesuai 

dengan kebutuhan. Terinspirasi dari Giant High-Tech Umbrella tersebut, di tanah air seringkali 

ditemukan lahan parkir yang luas namun tidak terlindungi dari perubahan cuaca. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka dalam usulan penelitian ini akan dilakukan pengembangan desain 

mekanisme giant-umbrella yang disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Adapun desain yang 

akan dilakukan adalah pengembangan mekanisme bukaan payung dan geometri, dimensi serta 

material struktur giant-umbrella didesain untuk memenuhi kriteria lightweight structure. 

Kriteria tersebut dilakukan dengan  mempertimbangkan load and stress analysis, selection of 

proper materials, manufacturing planning, dan cost estimation. Setelah itu akan dilakukan 

prototyping giant-umbrella untuk menguji fungsi mekanisme dan ketahanan struktur. Rancang-

bangun payung raksasa akan disesuaikan dengan kemampuan teknologi industri lokal berskala 

kecil dan menengah. Industri tersebut khususnya adalah industri manufaktur, industri tekstil 

lokal yang telah mampu membuat kain penutup payung, dan penggunaan material yang tersedia 

di pasar lokal.  

Usulan penelitian di bidang Desain ini sangat relevan untuk dilakukan mengingat Jawa Barat 

khususnya kota Bandung banyak tersedia tenaga akademisi yang handal dan ditopang oleh 

beberapa industri terkait yang saat ini sudah sangat berkembang. Beberapa produk industri 

lokal tersebut diantaranya adalah steel structure untuk jembatan, karoseri, gedung olah raga, 

dan instalasi pengolahan. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dan 

industri-industri lokal dalam pengadaan produk berteknologi tinggi. Dengan demikian maka 

akan terjalin hubungan yang sinergi antara akademisi di perguruan tinggi dengan para praktisi 

di industri. 

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia sebagian besar produk dipenuhi oleh produk impor. 

Namun demikian apabila terdapat kerusakan, maka penggantian suku cadang memerlukan 

harga yang relatif mahal. Untuk meningkatkan kualitas dan menaikkan daya saing dalam 

memanfaatkan pasar yang besar, maka diperlukan penelitian dan pengembangan, baik dari segi 

desain, material, maupun proses produksinya. Pada umumnya, keterbatasan pengembangan 

desain baru di industri skala kecil-menengah karena keterbatasan dana, peralatan dan SDM 

yang dimiliki. Sesuai anjuran pemerintah saat ini terbuka lebar untuk mengembangkan industri 
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kreatif karena ternyata hal ini dapat meningkatkan devisa negara bahkan sudah menjadi sebuah 

industri yang cukup berkembang sehingga patut untuk diperhitungkan. Terlebih lagi, kreatifitas 

hubungan yang harmonis ini dibangun oleh para akademisi dan praktisi yang cukup memiliki 

pengalaman bertahun-tahun di bidangnya. 

Penelitian rancang bangun ini akan dilakukan dalam desain, spesifikasi material, proses 

produksinya termasuk metode pelaksanaan dan sistem pengujian untuk kontrol kualitas (QA). 

Pengembangan desain dan material akan dimulai dengan analisis sistem beban pada bagian atap 

dan struktur penyangga payung, analisis material, analisis kekuatan struktur dan penutup 

payung, dan kemungkinan kegagalan yang terjadi. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan 

metode rancang-bangun dengan memperhatikan parameter material, desain, kekuatan, dan 

pembuatan beberapa alternatif desain. Pengujian performance untuk setiap alternatif perbaikan 

akan dilakukan dalam skala laboratorium.  

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dipecahkan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana melakukan pengembangan desain mekanisme payung besar 

berukuran 12 x 12 meter dengan tinggi 8 meter, membuat prototyping, dan melakukan uji 

performansi hasil desain.  

Strategi penyelesaian masalah dilakukan melalui kaji teoritik (pendekatan numerik) dan 

ekperimental. Pendekatan numerik diawali dengan menggali sejumlah informasi melalui studi 

literatur, survei lapangan, brainstorming dan diskusi. Studi literatur dilakukan dengan 

menginventarisir seluruh struktur yang telah dikembangkan sebelumnya. Hal ini dilakukan 

bersamaan dengan mengumpulkan berbagai informasi mekanisme dan material payung. 

Informasi yang diperoleh digunakan untuk mencari ide-ide baru dalam pengembangan desain 

alternatif mekanisme bukaan payung raksasa. Pendekatan eksperimental dititikberatkan pada 

upaya pembuatan prototipe payung yang dibuat skala kecil (scale down) dari ukuran sebenarnya 

untuk dilakukan uji performansi mekanisme.  

Sehubungan dengan hal tersebut Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan atas persetujuan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui program Penelitian Hibah 

Bersaing mengajukan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan staff pengajar dalam 

bidang desain mekanikal. Program penelitian ini ditargetkan menghasilkan desain mekanikal 

payung raksasa dengan memperhatikan proses pembuatan, fungsi, beban, material, 

kualitas/performansi,  biaya dan tentu saja metode pelaksanaan desain, kontrol kualitas yang 

dapat dilakukan oleh industri kecil menengah (UKM), mengingat populasi kebutuhan yang 

sangat besar.  
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1.2 Tujuan 

Tujuan jangka panjang dari penelitian yang diusulkan antara lain: 1) menggali dan memahami 

pengetahuan dalam analisis, perancangan dan manufakturing dari metode desain mekanikal 

payung raksasa atau struktur yang sejenis (sejenis dalam material dan proses pembuatan), 2) 

mengembangkan metodologi desain mekanikal untuk mempertajam kriteria perancangan dan 

proses pembuatan. 

Lebih spesifik lagi, tujuan jangka pendek dari penelitian yang diusulkan adalah : 

1. Mendesain mekanisme dan struktur penyangga payung besar yang memenuhi kaidah 

lightweight structure dengan memperhitungan aspek kemudahan untuk dioperasikan 

2. Mereview karakteristik mekanik material struktur 

3. Menentukan parameter perancangan mekanisme dan struktur payung raksasa 

4. Membuat model mekanisme dan struktur untuk dianalisis kekuatannya, 

5. Menentukan parameter-parameter proses pembuatan struktur dan penutup payung, 

6. Memprediksi kemungkinan modus kerusakan pada struktur dan penutup payung 

7. Mengembangkan prototipe pembuatan payung dengan sasaran pengaturan parameter-

parameter perancangan, material dan manufaktur  

8. Mengembangkan “framework” untuk penelitian yang akan datang dalam bidang desain 

mekanikal payung yang lebih efiesien, hasilnya lebih baik dan lebih mudah dioperasikan.  

  

1.3  Pentingnya atau Keutamaan Rencana Penelitian ini 

Penelitian yang diajukan merupakan bagian dari program peningkatan kualitas penelitian 

lulusan program sarjana dan pascasarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan. 

Lingkup luas dari penelitian yang diusulkan akan meliputi baik aspek teori maupun aspek 

praktis dari metode desain mekanikal payung besar yang meliputi aspek kekuatan, dan 

kemungkinan kegagalan yang terjadi, sebagai bagian dari aktivitas akademik di Jurusan Teknik 

Mesin. 

Keuntungan yang akan diperoleh dari penelitian yang diusulkan adalah dapat meningkatkan 

kemampuan analisis, perancangan, manufaktur dan aplikasi dari metode-metode desain 

mekanikal payung raksasa sekaligus dapat mengusulkan hak patent atas metode desain 

mekanikal yang akan dihasilkan. Hasil lain dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat 

meningkatkan kemampuan UKM dalam melaksanakan proses pembuatan struktur payung dan 

kain penutup payung raksasa. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam seminar dan 

journal ilmiah, disamping tentu saja dalam bentuk skripsi dan tesis. 
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Sebagai refleksi dari tujuan di butir 1.2 di atas, terlihat bahwa penelitian yang diusulkan sangat 

potensial untuk mengembangkan iklim akademik di bidang teknik mesin dan material. 

Keterlibatan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana dalam penelitian yang diusulkan 

sangatlah penting dan diperlukan. Dari kedalaman dan lingkup penelitian yang dijelaskan di 

atas, penelitian yang diusulkan sangat potensial untuk dijadikan topik skripsi dan tesis.  

Dari tujuan yang diuraikan tersebut terlihat jelas bahwa penelitian ini akan : 

1. Menghasilkan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

pada bidang rancang bangun payung atau mekanisme dan struktur yang sejenis 

(sejenis dalam material dan beban yang dialami) 

2. Meningkatkan kemampuan dan mutu pendidikan sarjana dan pascasarjana 

3. Meningkatkan mutu penelitian di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan. 

 

1.4 Usulan Pemecahan dan Manfaat penelitian. 

Beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan suatu metode pengembangan desain dengan memperhatikan 

parameter-parameter: material, conceptual design, kekuatan, dan pembuatan beberapa 

alternatif desain. Pengujian performance untuk setiap alternatif perbaikan akan 

dilakukan dalam skala laboratorium.   

2. Mengembangkan suatu metode proses manufaktur dengan memperhatikan parameter-

parameter: proses pembuatan, fungsi, beban, material, kualitas/performansi,  biaya dan 

tentu saja metode pelaksanaan desain, kontrol kualitas yang dapat dilakukan oleh 

industri kecil menengah (UKM), mengingat populasi kebutuhan yang sangat besar.  

3. Simulasi mekanisme gerak dan pemodelan stress analysis struktur penyangga   

4. Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) pemasangan dan pengujian payung 

5. Memberikan beberapa manfaat dalam hal: 

- Desain dan prototyping yang sangat berharga bagi berbagai kalangan. 

- Pengembangan teori dan penjelasan desain, selection of proper materials, dan 

manufacturing processes 

- Pembuka bagi peneliti, praktisi, usaha kecil menengah (UKM) maupun instansi 

untuk memberikan pelatihan yang berguna bagi semua pihak yang 

berkepentingan dan merupakan ajang pertukaran informasi di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi baik di dalam maupun di luar negeri.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Structure Cover 

Cuaca di Indonesia saat ini dapat berubah dengan cepat, panas terik sinar matahari dapat 

berubah menjadi hujan lebat dalam waktu yang singkat. Kenyamanan peserta 

kegiatan/penonton menjadi perhatian pelaksana acara sehingga pemilihan tempat kegiatan 

menjadi satu syarat demi suksesnya kegiatan. Kegiatan outdoor, seperti olahraga, pesta 

pernikahan dan upacara lainnya sering terganggu oleh perubahan cuaca sehingga ada upaya 

untuk dapat mengendalikan ketidak nyamanan akibat kondisi cuaca dengan menutup sebagian 

area kegiatan dari sengatan terik matahari maupun hujan. 

Cara menutup area dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

1. Pelindung permanen 

2. Pelindung semi permanen 

3. Pelindung tidak permanen 

 

Pelindung permanen adalah bangunan yang terbuat dari struktur baja yang tidak dapat dipindah-

pindahkan seperti tribun stadion pada gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Pelindung Permanen 

 

Pelindung semi permanen adalah bangunan yang terbuat dari struktur baja yang dapat di buka 

dan di tutup sesuai kondisi cuaca seperti terlihat pada gambar 2 dan gambar 3 
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Gambar 2 Pelindung Semi-Permanen 

 

 

Gambar 3 Pelindung Semi Permanen 
 

 

Pelindung tidak permanen adalah bangunan yang terbuat dari struktur baja yang dapat di pasang 

dan di bongkar sesuai kondisi lahan untuk melindungi dari panas matahari atau hujan seperti 

terlihat pada gambar 4 
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Gambar 4 Pelindung Tidak Permanen 

 

2.2. Lightweight Structure 

Lightweight structures biasanya dipakai untuk menopang permukaan berbeban seperti atap 

stadion atau fasilitas olahraga lainnya. Berbagai struktur telah dikembangkan antara lain 

 Struktur Kecil Berbahan Kain 

 Struktur Menengah Berbahan Kain 

 Struktur Besar Berbahan Kain 

 Stadion 

 

Struktur Kecil Berbahan Kain dipergunakan untuk menutup area kurang dari 250 m2 , biasanya 

tipe ini dipergunakan untuk signature items pada pintu masuk bangunan besar atau struktur 

pelindung dari terik matahari di fasilitas lahan terbuka seperti playgrounds di sekolah, lapangan 

olahraga, lahan pameran outdoor. Struktur tersebut dibuat dari kain yang dilapisi sehingga 

tahan air tetapi masih dapat meneruskan cahaya matahari dalam intensitas tertentu. 

Gambar 5 memperlihatkan satu jenis Struktur Kecil Berbahan Kain di Nerang State School 

Outdoor Amphitheatre Queensland. Struktur tersebut termasuk pelindung permanen karena atap 

dan struktur tidak dapat dibuka tutup maupun dipindahkan. 
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Gambar 5 Struktur Kecil Berbahan Kain 

 

Gambar 6 Struktur Kecil Berbahan Kain 

 

Gambar 6 memperlihatkan Struktur Kecil Berbahan Kain jenis lain yang dibangun di St Kilda, 

Victoria. Dikenal dengan nama Skipps Shade Struktur, struktur tersebut termasuk kategori 

pelindung semi permanen karena atap kain dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan. 

Lightweight structures jenis lain adalah architectural umbrella (payung arsitektur) dimana 

ukuran dan bentuk sangat beragam tergantung berapa luas lahan yang akan dilindungi, gambar 

7 memperlihatkan satu jenis tipe payung yang sangat fenomenal di masjid Nabawi. 
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Gambar 7 Nabawi Umbrella 

 

2.3. Payung Raksasa yang telah dikembangkan 

Payung raksasa yang telah ada saat ini dapat dikategorikan dalam beberapa jenis 

a. Classical Umbrella (Payung Klasik) 

Jenis ini merupakan payung ukuran besar dari payung klasik biasa. 

 

Gambar 8 Classical Umbrella 
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b. Cantilever Umbrella (Payung Kantilever) 

Jenis ini merupakan pengembangan unik dari payung klasik sebagai antisipasi 

kebutuhan ruang yang lapang dibawah payung. 

 

Gambar 9. Cantilever Umbrella 

 

c. Shaded Umbrella (Payung Pelindung) 

Jenis ini tidak lagi mempergunakan pendekatan payung klasik tetapi lebih 

mengutamakan fungsinya sebagai pelindung dari terik matahari 

 

Gambar 10. Shaded Umbrella 
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d. Architecture Umbrella (Payung Arsitektur) 

Jenis ini masih memperlihatkan bentuk payung klasik tetapi dikemas dalam bentuk yang 

indah sesuai dengan lingkungan sekitar 

   

Gambar 11. Architecture Umbrella 

 

2.4. Mekanisme Payung 

Mekanisme payung portabel tidak mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi untuk 

payung lapangan yang berukuran medium berkembang dengan pesat, bahkan payung raksasa 

seperti yang di Mesjid Nabawi mempunyai mekanisme yang luar biasa. Gambar 12 

memperlihatkan mekanisme payung tradisional 

 

Gambar 12. Old-Fashioned Umbrella Mechanism 

Sementara itu Gambar 13 memperlihatkan mekanisme payung lapangan yang telah memiliki 

paten 
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Gambar 13. Mekanisme Payung Lapangan  
 

 

2.5. Engineering Design Loop 

 

 

Gambar 14. Engineering Design Loop 

 

Proses desain adalah tahapan perancang dalam mengorganisasikan ide sampai menjadi produk.  

Proses engineering design adalah seperangkat langkah spesifik desainer yang digunakan dalam 

mengorganisasikan ide, mencari solusi dan menuangkannya menjadi produk yang bermanfaat. 

Menjalankan proses engineering design bukan hanya sekedar menyelesaikan proyek pekerjaan 

biasa karena desainer harus memahami semua isu terkini yang berkenaan dengan tantangan 
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yang dihadapi. isu-isu tersebut bukan saja berkenaan dengan kebutuhan desain tetapi juga 

kondisi sosial dan ekonomi yang relevan dari target populasi.  

 

Gambar 15. Proses Desain 

 

Step 3 pada gambar 14 adalah tahapan yang harus dilalui oleh seorang desainer yaitu 

investigation and research, tahap ini diperlukan untuk membuka cakrawala peneliti tentang 

penelitan atau produk sejenis yang telah dihasilkan sebelumnya, berikut beberapa disain yang 

dapat menjadi pustaka dalam pengembangan produk sehingga produk yang dihasilkan kelak 

tidak melanggar hak cipta atau paten yang telah diterbitkan. 

 

2.6. Road Map Penelitian 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

Untuk mencapai  tujuan di atas, metode penelitian dan kegiatan yang akan dilakukan dapat 

dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut : 1) tahap persiapan dan studi literatur, 2) tahap 

conseptual design, 3) tahap perhitungan load dan stress analysis 4) tahap penyiapan dan 

penyajian gambar teknik dan 5) tahap prototyping dan pengujian. 

 

3.1 Persiapan dan Studi literatur 

Kegiatan pada tahap persiapan dan studi literatur meliputi : 

 Studi pendahuluan untuk studi penelitian sejenis yang telah dilakukan adalah tentang 

mekanisme bukaan payung raksasa, material penutup payung, lightweight structure 

 Melengkapi informasi/data melalui survey ke masjid Nabawi, tentang material struktur 

dan kain penutup payung yang tersedia di pasaran 

 Melengkapi informasi referensi berupa paper-paper hasil penelitian terdahulu dari jurnal 

nasional dan internasional. 

 Melakukan simulasi dari mekanisme yang telah dibuat dalam literatur   

 Identifikasi secara rinci aplikasi dari metode pengembangan desain 

 Identifikasi kemungkinan pengajuan patent   

3.2 Tahap Conceptual Design 

Kegiatan pada tahap conceptual design meliputi : 

 Pengembangan desain alternatif mekanisme bukaan payung  

 Simulasi mekanisme berbasis komputer untuk mengoptimasi kemampuan gerak batang 

3.3. Tahap Perhitungan Load dan Stress Analysis  

Kegiatan pada tahap perhitungan load dan stress analysis meliputi : 

 Pemodelan geometri hasil simulasi gerak pada point 3.2 

 Perhitungan beban dan melakukan analisis kekuatan batang dengan menggunakan 

metode elemen hingga 

 Optimasi dimensi dan material struktur berdasarkan standar ASTM, JIS, atau BS 

 Pemilihan komponen struktur berdasarkan standar ANSI dan JIS 
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3.4 Tahap Penyiapan dan Penyajian Gambar Teknik 

Dari hasil analisis kekuatan struktur di point 3.3, kemudian dilakukan penyusunan gambar 

teknik berdasarkan standar ISO dan menyusun Bill of Material. Setelah membuat gambar 

teknik, selanjutnya menyusun rencana proses produksi dan estimasi biaya. 

 

3.5 Tahap Prototyping dan Pengujian 

Tahap prototyping dan pengujian meliputi : 

 Pembuatan prototipe payung yang telah diperkecil dari ukuran sebenarnya (scale down 

1 : 10) 

 Pengujian mekanisme buka-tutup payung 

 Pengujian payung terhadap perubahan cuaca dan beban angin 

 

3.6. Fishbone Diagram 
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BAB 4. HASIL YANG TELAH DICAPAI 

Tahap awal dari penelitian yang telah dilakukan adalah perancangan dan pembuatan alat uji 

tarik cover/kain penutup payung yang akan berfungsi untuk melihat karakteristik aneka 

macam kain penutup sehingga dapat dipilih secara tepat sesuai beban yang akan ditimbulkan 

pada saat mekanisme struktur payung dioperasikan. Tidak seperti halnya material homogen 

seperti logam dimana sifat mekaniknya sama di segala arah (isotropik), maka kain seperti 

halnya komposit, sifat mekanik (misalkan kekuatan tarik)nya dapat berbeda arah yang satu 

dengan arah yang lain. Dengan demikian untuk material isotropik satu pengujian sifat 

mekanik berlaku untuk setiap arah pembebanan. 

Kekuatan tarik kain akan besar apabila arah penarikan searah dengan serat kainnya, namun 

akan berkurang apabila arah pembebanan membentuk sudut dengan arah serat kain. Pada 

penggunaan kain untuk payung maka kain tersebut akan mengalami penarikan dalam arah 

yang berbeda-beda di setiap lokasi. Untuk itu perlu adanya data perilaku kain dalam berbagai 

arah penarikan. 

Untuk mendapatkan data perilaku kain terhadap pembebanan tarik pada berbagai arah 

(relatif terhadap arah serat) maka perlu dirancang dan dibuat alat uji tarik untuk kain 

tersebut. 

Alat uji tarik kain prinsipnya sangatlah sederhana yaitu alat penarik yang dilengkapi dengan 

pengukur berapa besar gaya penarikan dan seberapa besar pertambahan panjang yang terjadi 

akibat gaya penarikan tersebut. Kain ditarik dari keadaan bebas (gaya penarikan = 0) dan 

secara kontinyu gaya tarik ditambah sampai kain putus. Hasil pengukuran gaya dan 

pertambahan panjang disajikan dalam kurva Gaya Penarikan vs Pertambahan Panjang. 
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4.1. Perancangan alat uji tarik kain 

 

Gambar 1 Gambar Susunan Alat Uji Tarik Kain 

 

Alat uji tarik kain terdiri dua komponen utama, yaitu mekanisme penarik dan intrumentasi 

pengukuran besaran penarikan. Mekanisme penarikan pada dasarnya adalah mekanisme ulir 

yaitu mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan translasi oleh pasangan baut dan mur. Ulir 

(baut) bertumpu pada rahang tetap dan rahang gerak sementara mur dipasang tetap pada 

rahang gerak sehingga apabila ulir diputar maka rahang gerak akan bergerak translasi 

menjauhi atau mendekati rahang tetap karena rahang gerak duduk pada frame sebagai 

pasangan (joint) slider. Seberapa jauh rahang gerak menjauhi (atau mendekati) rahang tetap 

bergantung berapa putaran ulir yang dilakukan dan berapa pitch dari ulir tersebut. 

Pada setiap rahang dipasangi dengan penjepit kain. Penjepit kain terhubung dengan rahang 

lewat pasangan/sambungan sferik (spherical joint) untuk menjamin bahwa gaya yang bekerja 

pada kain hanyalah gaya tarik aksial. Khusus pada rahang tetap, antara penjepit kain dengan 
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rahang tetap dipasangi dengan load cell yang berfungsi sebagai sensor untuk mengukur 

besarnya gaya penarikan. 

Instrumentasi Alat Uji Tarik Kain 

Besaran yang hendak diukur pada alat uji ini adalah gaya penarikan dan pertambahan 

panjang kain. Sistem pengukuran gaya yang diterapkan pada alat terdiri dari: 

1. Sensor berupa load cell. 

2. Pengkondisi dan Penguat sinyal (Signal Conditioning + Amplifier) 

3. Pengolah Sinyal 

4. Penyaji Data (Tampilan /Display) 

Sistem pengukuran pertambahan panjang berupa counter yang menghitung banyaknya 

putaran ulir yang telah dilakukan. 

 

Gambar 2 Gambar Teknik Alat Uji Tarik Kain 
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Gambar 3 Rangka Utama 

 

Gambar 4 Base Rod 
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Gambar 5 Moveable Jaw 

 

Gambar 6 Ulir Daya 
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Gambar 7 Load Cell Jaw 

 

Gambar 8 Moving Jaw 
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4.2 Pembuatan dan Perakitan Alat Uji Kain 

Secara garis besar mesin uji tarik kain terdiri rangka termasuk mekanisme penggerak dan 

bagian instrumentasi yang di dalamnya termasuk pemegang spesimen. Sebagian besar 

komponen mesin uji tarik kain dibuat di Lab. Teknologi Mekanik – UNPAS terkecuali 

standard part (baut, mur dan bantalan [end-rod bearing]), ulir penggerak dan instrumentasi 

(load cell, signal conditioner, strain amplifier). 

 Komponen / Part Proses pembuatan 

 Rangka dan mekanisme penggerak  

 Rangka  

 

 

Rangka 

- Pemotongan dengan gergaji 

- Drilling untuk pembuatan 

lubang untuk dudukan ulir 

penarik 

- Welding untuk penyambungan 

komponen. 

  

Rahang Gerak 

 

 

 

Rahang Gerak 

- Pemotongan dengan gergaji 

- Drilling untuk membuat lubang 

ulir penggerak dan rod-end 

bearing 

- Bubut untuk membuat mur (nut) 

penggerak rahang 

- Welding untuk penyambungan 

komponen 
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Penjepit/pemegang kain/gripper 1 

 

 

- Milling 

- Drilling untuk membuat lubang 

baut 

- Shaper untuk membuat gerigi 

agar bisa mencengkeram kain 

- Tap untuk membuat ulir-dalam   

  

Penjepit/pemegang kain/gripper 2 

 

 

 

- Milling 

- Drilling untuk membuat lubang 

baut 

- Shaper untuk membuat gerigi 

agar bisa mencengkeram kain 

- Tap untuk membuat ulir-dalam   

   

Semua komponen yang telah dibuat dirakit bersama komponen standard sehingga 

membentuk Mesin Uji Tarik Kain 
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4.3. Kalibrasi Load Cell 

Kalibrasi pada Mesin Uji Tarik Kain harus dilakukan agar data hasil pengukuran dapat 

dipercaya.  

Instrumen atau alat ukur yang digunakan pada mesin uji tarik  
 
1. Sensor berupa Load Cell : #3138 S-Type load cell (kapasitas 0 ÷ 100 kg) buatan Phidgets 

 
 
 

2. Signal conditioner and Amplifier:   #1046 PhidgetBridge 4-input 
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PROSEDUR KALIBRASI 
 
1. Start Kalibrasi – Koneksi Phidget Bridge ke Personal Computer 

 
 
2. Ukur beban dengan timbangan – 700 gram 
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3. Ukur beban (700 gram) dengan Load Cell 
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4. Ukur beban 2 dengan timbangan – 2300 gram 

 
 
5. Ukur beban (2300 gram) dengan Load Cell 
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6. Masukkan harga beban 2 (2300 gram) ke Value 2 lalu tekan tombol Set sehingga 
diperoleh Formula relasi antara beban dan nilai digital Load Cell 

 
 
7. Formula hasil kalibrasi : y = 33736.8128x – 839.9663 
 
Dimana  y adalah beban/gaya yang terukur 

x adalah nilai digital load cell 
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4.4 Modeling Mekanisme Payung dengan Solidwork 

SolidWork dipilih untuk mensimulasikan mekanisme payung yang akan dirancang dan 

dibuat. Modeling kasus sederhana dilakukan untuk melihat kemampuan paket program 

dalam menyelesaikan kasus dalam penelitian ini. 

  

 

Gambar 4.4 a Halaman muka Paket Program Solidworks 

 

 

Gambar 4.4 b Model Sederhana Struktur 
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Gambar 4.4 c Simulasi Gerak Struktur 

 

 

4.5. Conceptual Design Giant Umbrella Mechanism 

Proses desain adalah tahapan perancang dalam mengorganisasikan ide sampai menjadi 

produk. Proses engineering design adalah seperangkat langkah spesifik desainer yang 

digunakan dalam mengorganisasikan ide, mencari solusi dan menuangkannya menjadi 

produk yang bermanfaat. Menjalankan proses engineering design bukan hanya sekedar 

menyelesaikan proyek pekerjaan biasa karena desainer harus memahami semua isu terkini 

yang berkenaan dengan tantangan yang dihadapi. isu-isu tersebut bukan saja berkenaan 

dengan kebutuhan desain tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi yang relevan dari target 

populasi. Berdasarkan Engineering Design Loop, maka proses desain dimulai dengan 

identifikasi masalah yang pada kasus ini adanya kebutuhan untuk menutup lahan dari 

sengatan terik sinar matahari, beberapa kriteria perancangan ditentukan untuk membatasi 

lingkup produk yang akan dirancang, selanjutnya ide dituangkan dalam bentuk alternatif 

konsep produk yang dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut lalu dievaluasi untuk dipilih 

konsep produk mana yang paling relevan untuk dikembangkan berdasarkan kriteria 

perancangan yang telah ditentukan. Lahan yang akan ditutup berukuran 300 m2 dengan 

kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 1.   
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Tabel 1. Pertimbangan kriteria pemilihan alternatif desain mekanisme 

KRITERIA "MUST" KRITERIA "WANT" 

Semua lahan tertutupi Proses pembuatan mudah 

Dapat dibuka dan ditutup Mekanisme sederhana 

Lahan dibawah tutup tidak terganggu Perakitan mudah 

Struktur ringan Pengoperasian mudah 

Dapat digerakkan manual maupun memakai 

motor listrik 

Perawatan sederhana 

 Kain mudah dijahit 

 Material tersedia di pasar lokal 

 Kain penutup memantulkan cahaya 

 

Setelah melakukan pemilihan kriteria desain selanjutnya dikembangkan beberapa desain 

konsep seperti disajikan pada tabel 2 

 

Tabel 2. Alternatif Konsep Produk yang dikembangkan 

No Konsep Produk Keterangan 

1 

 

Konsep produk berupa payung 
diameter 6 m dapat dibuka dan 
ditutup secara manual atau 
memakai motor 
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2 

 

Konsep produk berupa payung 
berbentuk bujur sangkar dengan 
ukuran 6 x 6 dapat dibuka dan 
ditutup secara manual atau 
memakai motor 

3 

Konsep produk berupa kanopi 
bentangan penutup berbentuk 
bujur sangkar dengan ukuran 6 
x 6 dapat dibuka dan ditutup 
secara manual atau memakai 
motor 

4 

 

Konsep produk berupa payung 
cantilever dengan diameter 6 
dapat dibuka dan ditutup secara 
manual atau memakai motor 
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5 

 

Konsep produk berupa payung 
cantilever berbentuk bujur 
sangkar dengan ukuran 6 x 6 
dapat dibuka dan ditutup secara 
manual atau memakai motor 

 

Konsep Produk di evaluasi dengan memakai kriteria desain yang telah dipilih pada tahap 

awal dengan memberi bobot setiap kriteria. 

 

Tabel 3. Penilaian bobot konsep desain mekanisme 

KRITERIA BOBOT KONSEP 

1 

KONSEP 

2 

KONSEP 

3 

KONSEP 

4 

KONSEP 

5 

Semua lahan tertutupi 15 7.5 15 15 7.5 15 

Lahan dibawah tutup tidak 

terganggu 
15 5 5 15 15 15 

Dapat dibuka dan ditutup 10 10 10 5 10 10 

Struktur ringan 10 10 10 10 10 10 

Proses pembuatan mudah 5 5 5 5 5 5 

Perakitan mudah 5 5 5 5 2.5 2.5 

Pengoperasian mudah 5 5 5 5 5 5 

Perawatan sederhana 5 5 5 5 5 5 

Kain penutup memantulkan 

cahaya 
5 5 5 5 5 5 

Kain mudah dijahit 5 5 5 5 5 5 

Dapat digerakkan manual 

maupun memakai motor 

listrik 

10 10 10 10 10 10 

Material tersedia di pasar 

lokal 
5 5 5 5 5 5 

Mekanisme sederhana 5 5 5 0 2.5 2.5 

TOTAL 100 82.5 90 90 87.5 95 
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Konsep produk dengan nilai tertinggi dipilih untuk dikembangkan selanjutnya dibuat gambar 

teknik dan dicoba mensimulasikan gerak buka tutup sehingga didapat mekanisme yang 

memenuhi kriteria. 

Tahap berikitnya adalah pembuatan gambar teknik dari konsep desain yang akan 

dikembangkan. 

 

Gambar 5.5.a. Konsep Produk Alternatif 1 
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Gambar 4.5.b. Konsep Produk Alternatif 2 

 

Gambar 4.5.c. Konsep Produk Alternatif 3 



 39

 

Gambar 4.5.d. Konsep Produk Alternatif 4 

 

Gambar 4.5.e. Konsep Produk Alternatif 5 
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Berdasarkan penilaian konsep produk yang memiliki nilai tertinggi, maka diambil keputusan 

untuk mengembangkan konsep produk 5, selanjutnya dilakukan simulasi gerak mekanisme 

untuk melihat perilaku setiap komponen pada struktur payung, simulasi dilakukan dengan 

paket program Solidworks. 

 

Gambar 4.5.f. Simulasi Gerak Mekanisme 

Analisis tegangan pada struktur mekanisme payung pada tahap pertama dilakukan dengan 

memberi beban berat payung sendiri untuk melihat kekuatan payung pada kondisi statis. 

 

 

Gambar 4.5.g. Analisis Tegangan akibat Beban Sendiri 
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Gambar 4.5.h. Analisis Tegangan pada komponen utama payung 

 

 

Gambar 4.5.i. Analisis tegangan pada struktur payung 
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Optimasi bentuk dan dimensi dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis tegangan dan 

selanjutnya dilakukan pembuatan gambar teknik setiap komponen. 

 

Gambar 4.5.j. Flangness pipe 
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Gambar 4.5.k. Big Hollow Join  
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Gambar 4.5.l. Big Hollow 
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Gambar 4.5.m. Flangness join 
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Gambar 4.5.n. Small Hollow Join  
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Gambar 4.5.o. Medium Hollow 
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Gambar 4.5.p. Small Hollow 
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Gambar 4.5.q. Bottom Flangness 
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Gambar 4.5.r. Upper Flangness 
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Gambar 4.5.s. Upper Arm 

Komponen standar seperti baut, mur, pin, klem, dan pegas tidak perlu digambarkan. 

 

4.6. Luaran yang telah dihasilkan 

Luaran yang telah dihasilkan pada penelitian tahun pertama adalah: 

1. Alat Uji Tarik Kain yang dilengkapi dengan load cell untuk mengakusisi data dengan 

bantuan personal computer. 

2. Karya ilmiah dengan judul ‘CONCEPTUAL DESIGN MEKANISME PAYUNG 

PENUTUP LAHAN PARKIR KENDARAAN’ telah dipresentasikan pada Seminar 

Nasional Vehicle Design & Engineering tanggal 28 – 29 Oktober 2016. 
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3. Draf karya ilmiah dengan judul ‘ANALISIS TEGANGAN (STRESS ANALYSIS) 

PADA MEKANISME STRUKTUR PAYUNG RAKSASA’ masih dalam proses 

penyusunan untuk dikirimkan ke jurnal nasional dan ditargetkan dapat dimuat pada 

bulan April 2017. 

4. Desain Konsep payung dalam bentuk Gambar Teknik dan Gambar Komponen telah 

selesai dibuat. 

5. Draf Paten untuk mekanisme struktur payung raksasa. 

6. Bill of Material untuk pembuatan prototype Giant Umbrella. 

 

4.7. Rencana Penelitian Tahun ke-2 

Sesuai dengan Fishbone diagram yang dicanangkan sejak awal penelitian maka pada tahun 

kedua akan dilakukan pembuatan prototype giant umbrella. 

 

 

A. Tahap Perhitungan Load dan Stress Analysis  

Kegiatan pada tahap perhitungan load dan stress analysis meliputi : 

 Pemodelan geometri hasil simulasi gerak pada hasil penelitian tahun pertama 

 Perhitungan beban dan melakukan analisis kekuatan batang dengan menggunakan 

metode elemen hingga 

 Optimasi dimensi dan material struktur berdasarkan standar ASTM, JIS, atau BS 

 Pemilihan komponen struktur berdasarkan standar ANSI dan JIS 

B.  Tahap Penyiapan dan Penyajian Gambar Teknik 

Dari hasil analisis kekuatan struktur di point A, kemudian dilakukan penyusunan gambar 

teknik berdasarkan standar ISO dan menyusun ulang Bill of Material. Setelah membuat 

gambar teknik, selanjutnya menyusun rencana proses produksi dan estimasi biaya. 
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C. Tahap Prototyping dan Pengujian 

Tahap prototyping dan pengujian meliputi : 

 Pembuatan prototipe payung yang telah diperkecil dari ukuran sebenarnya (scale 

down 1 : 5) 

 Pengujian mekanisme buka-tutup payung 

 Pengujian payung terhadap perubahan cuaca dan beban angin 

 

Anggaran pada tahun kedua adalah sebagai berikut 

Komponen peralatan 

No. Nama Komponen Spesifikasi Kegunaan Volume 
Harga Satuan 

(Rp.) 
Harga (Rp.) 

1 Anemometer  Analog 
Pengukur 
kecepatan 
angin 

1 2,200,000.00 2,200,000 

2 Alat Bantu Produksi     1 Set 7,500,000 7,500,000 
3 ADC Card   Converter 1 unit 9,150,000 9,150,000 
4 Cover Payung PTFE Cover 3 set 2,000,000 6,000,000 

5 Jigs & fixtures   
Pemegang 
elemen 
mekanisme  

1 Set 8,000,000 8,000,000 

6 
Uji Dinamik 
Mekanisme 

PC Base Data 
Logger 

Data akusisi 1 7,000,000 7,000,000 

7 Uji Kekuatan Struktur 
Rosette Strain 
gage 

Displacement 
mekanisme 

2 1,200,000 2,400,000 

   TOTAL 42,250,000

 

Anggaran Untuk Pelaksana (Upah/Gaji) 

No. Pelaksana Peran Jam/mg 
Jumlah 
Minggu 

Upah/perjam 
(Rp.) 

Jumlah (Rp.) 

1. Ir. Gatot Santoso, MT. Ketua Peneliti 20 11 10,000 8,800,000 

2. 
Dr. Ir. Muki S. Permana, 
MT. 

Anggota 
Peneliti 

20 11 7,000 6,160,000 

Jumlah Anggaran Pelaksana Tahun Kedua 14,960,000 
 

Anggaran Lainnya 

Jenis Pengeluaran Jumlah
Perjalanan 4,000,000.00
Lain lain 
(Laporan/Publikasi/Seminar) 

3,000,000.00

TOTAL 7,000,000.00
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