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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sampah 

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara 

di Dunia. Tidak hanya di Negara-negara berkembang, tetapi juga di 

Negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap 

harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. 

Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau 

ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa di apa-apakan 

lagi. Dari hari ke hari sampah itu terus menumpuk dan terjadilah bukit 

sampah seperti yang sering kita lihat. Sampah yang menumpuk itu, sudah 

tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain baunya yang tidak 

sedap, sampah sering dihinggapi lalat. Sampah juga dapat mendatangkan 

wabah penyakit. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang 

dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum 

memiliki nilai ekonomis. (Istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink, 

1996). Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi: 

1. Sampah organik/basah. 

Contoh : Sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-

rempah atau sisa buah dll yang dapat mengalami pembusukan secara 

alami. 

2. Sampah anorganik/kering. 

Contoh : logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dll yang tidak dapat 

mengalami pembusukan secara alami. 

3. Sampah berbahaya. 

Contoh : Baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dll. 

Selain sumber tersebut terdapat pula sampah pada sungai atau 

saluran buatan yang cukup banyak dijumpai. Sampah dari masing-masing 
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sumber tersebut dapat dikatakan mempunyai karakteristik yang khas 

sesuai dengan besaran dan variasi aktivitasnya. Sebagian besar sampah 

yang terdapat di sungai merupakan sampah-sampah ringan seperti plastik. 

Sampah plastik dapat di jumpai disekitar wilayah hulu (daerah 

pegunungan, tengah (pemukiman penduduk, industri, perdagangan), dan 

sampai ke daerah hilir (sungai, danau, laut). Dampak yang paling buruk 

terasa apabila musim penghujan tiba, daerah hilir akan terkena dampak 

yaitu kiriman sampah dan daerah tersebut akan menjadi tempat 

penampungan sampah sehingga sangat berefek negatif bagi lingkungan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, dari 

80.235,87 ton sampah yang di timbulkan oleh 384 kota setiap hari, 4,9% 

diantaranya di buang ke sungai. Sehingga sekitar  3.931,56 ton sampah di 

buang di sungai setiap hari. (Arianto Wibowo, 2002) 

Berikut adalah poin-poin penting dalam pengelolaan sampah dan 

rangkaian pembuangan sampah yang ideal: 

1. Pemilahan. 

 Pemilahan dari sumber dihasilkannya sampah yang terdiri dari 

sampah organik dan anorgainik. 

 Pemilihan sampah yang masih memiliki sumber energi tinggi. 

 Pemanfaatan kembali sampah yang memiliki resources bernilai 

tinggi. 

2. Pewadahan. 

 Pewadahan individual disediakan di tingkat rumah dengan 

menyediakan 2 unit penampungan sampah terdiri dari sampah 

organic dan anorganik. 

 Pewadahan komunal (container atau TPS) khusus untuk 

menampung berbagai jenis sampah baik organik maupun 

anorganik seperti untuk sampah plastik, gelas, kertas, 
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pakaian/tekstil, logam, sampah besar (bulky waste), sampah B3 

(batu baterai, lampu neon, dll) dan lain-lain. 

3. Pengumpulan. 

 Waktu pengumpulan door to door  setiap 1 sampai 2 hari. 

 Waktu pengumpulan sampah dari TPS 1 x seminggu. 

4. Pengangkutan. 

Pengangkutan sampah  dengan compactor truck berbeda untuk 

setiap jenis sampah. 

5. Daur Ulang. 

Contoh kegiatan daur ulang adalah antara lain adalah : 

 Pemanfaatan kembali kertas bekas yang dapat digunakan terutama 

untuk keperluan eksternal. 

 Plastik bekas diolah kembali untuk dijadikan sebagai bijih plastik 

untuk dijadikan berbagai peralatan rumah tangga seperti ember dll. 

 Peralatan elektronik bekas dipisahkan setiap komponen 

pembangunnya (logam, plastik/kabel, baterai dll) dan dilakukan 

pemilahan untuk setiap komponen yang dapat digunakan kembali. 

 Gelas/botol kaca dipisahkan berdasarkan warna gelas (putih, hijau 

dan gelap) dan dihancurkan. 

6. Composting. 

Composting dilakukan secara manual atau semi mekanis baik 

untuk skala individual, komunal maupun skala besar (di lokasi 

landfill). Pembuatan lubang biopori yang berfungsi upaya composting 

juga dan sebagai lubang resapan air. 

7. Biogas. 

Sampah organik sebagian diolah dengan alat digester sebagai 

energi (gas bio). Pemanfaatan gas bio antara lain untuk district 

heating, energi listrik, dan kompor untuk memasak. 

Namun pada kenyataannya, cara pengendalian sampah yang paling 

sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam 
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diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu 

diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai 

lingkungan. Peran Pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan, 

dengan peraturan-peraturan dan sangsi-sangsi yang ada, diharapkan bisa 

meminimalkan perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

(https://nimademahasriwidariblog.wordpress.com/2013/05/19/artikel-

tentang-sampah/) 

2.2 Sungai 

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir 

secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai 

salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai pada umumnya 

terkumpul dari presipitasi, seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah 

tanah, dan di beberapa Negara tertentu juga berasal dari lelehan es/salju. 

Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan.  

Aliran air sungai merupakan suatu proses yang cukup kompleks. 

Energi aliran sungai meningkat sejalan dengan peningkatan kemiringan 

dan volume air, sehingga mampu membawa sedimen. Aliran sungai sangat 

fluktuatif dari waktu ke waktu dan pada beragam tempat. Beberapa 

variabel yang mempengaruhi dinamika sungai: debit air (discharge), 

kecepatan (velocity), kemiringan dasar sungai, dan muatan sedimen 

(sediment load). (www.chan22.wordpress.com, 2012) 

2.2.1  Pencemaran Sungai 

Tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industry, 

limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang 

terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat 

mengganggu kesehatan manusia. Pencemaran sungai dapat 

https://nimademahasriwidariblog.wordpress.com/2013/05/19/artikel-tentang-sampah/
https://nimademahasriwidariblog.wordpress.com/2013/05/19/artikel-tentang-sampah/
http://www.chan22.wordpress.com/


9 
 

diklasifikasikan sebagai organic, anorganik, radioaktif, dan asam/basa. 

Pencemaran sungai dapat di lihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pencemaran Sungai (http://news.metrotvnews.com/metro/ZkeJ0L5K-

80-persen-sungai-di-jakarta-dicemari-limbah-rumah-tangga/) 

2.2.2 Penyebab Pencemaran Sungai 

Pembuangan sampah organik maupun yang anorganik yang 

dibuang ke sungai terus-menerus, selain mencemari air, terutama di 

musim hujan ini akan menimbulkan banjir. Belakangan ini musibah 

karena polusi air datang seakan tidak terbendung lagi disetiap musim 

hujan. Sumber polusi air sungai antara lain limbah industri, rumah 

tangga, dan pertanian.  

2.2.2 Dampak Pencemaran Sungai 

Pencemaran sungai dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat 

mempengaruhi kualitas air akibat banyaknya sampah, menjadi penyebab 

ketidakseimbangan ekosistem sungai, menyebabkan banjir akibat 

pencemaran sungai dengan membuang sampah sembarangan di sungai. 

2.3 Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bersasaran 

membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara 

langsung menuju tempat pemerosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan 

http://news.metrotvnews.com/metro/ZkeJ0L5K-80-persen-sungai-di-jakarta-dicemari-limbah-rumah-tangga/
http://news.metrotvnews.com/metro/ZkeJ0L5K-80-persen-sungai-di-jakarta-dicemari-limbah-rumah-tangga/
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sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan 

perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu 

angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila : 

 Terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang 

harus menangani sampah. 

 Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh. 

 Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari 

berbagai area. 

 Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti. Masalah lalu-lintas jalur 

menuju titik sasaran tujuan sampah. 

Dengan optimasi sub-sistem ini diharapkan pengangkutan sampah 

menjadi mudah, cepat, dan biaya relative murah. Di Negara maju, 

pengangkutan sampah menuju titik tujuan banyak menggunakan alat 

angkut dengan kapasitas besar, yang digabung dengan pemadatan sampah, 

seperti yang terdapat di Cilincing Jakarta.  

(https://jujubandung.wordpress.com/2012/06/03/pengangkutan-sampah/) 

2.4 Macam – Macam Alat Pengangkat Sampah 

2.4.1 Inovasi Alat Pengangkat Sampah Otomatis 

Metode kerja dari alat ini adalah alat pengangkat sampah otomatis 

yang dapat mengumpulkan sampah disungai berarus dan mengangkut 

sampah yang telah terkumpul tersebut menuju bak penampungan sampah 

yang ditempatkan di tepi sungai secara otomatis, dengan menggunakan 

prinsip konveyor pengangkat beban dengan arah vertical dan horizontal 

yang digerakkan oleh motor listrik serta dikendalikan menggunakan 

mikrokontroller dan sensor sebagai feedback. Inovasi alat pengangkat 

sampah otomatis ini dapat di lihat pada gambar 2.2. 

https://jujubandung.wordpress.com/2012/06/03/pengangkutan-sampah/
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Gambar 2.2. Inovasi alat pengangkat sampah 

(ft.uny.ac.id/berita/alat-pemungut-sampah-di-aliran sungai.html) 

 

2.4.2 Alat Pengangkat Sampah Baling –Baling 

Perancangan alat pengangkat sampah yang di beri nama Jagau. 

Baling – baling di mesin jagau berfungsi untuk mengambil dan 

mengangkat sampah yang terdapat di permukaan air. Mesin ini juga di 

lengkapi dengan sistem hidrolik dan sensor guna mengoptimalkan 

kinerjanya. Alat pengangkat sampah baling-baling ini dapat di lihat pada 

gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3.  Alat Pengangkat Sampah Baling –Baling 

(https://www.liputan6.com/news/read/2571025/mahasiswa-ipb-rancang-

mesin-pengeruk-sampah-di-sungai) 

2.4.3 Alat Water Crap Remover (WCR) 

Alat Water Crap Remover (WCR) untuk membersihkan sampah di 

danau atau kolam. Cara kerja alat ini adalah mendeteksi sampah yang 

https://www.liputan6.com/news/read/2571025/mahasiswa-ipb-rancang-mesin-pengeruk-sampah-di-sungai
https://www.liputan6.com/news/read/2571025/mahasiswa-ipb-rancang-mesin-pengeruk-sampah-di-sungai
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jatuh ke permukaan kolam dengan menggunakan sensor inframerah. 

Sensor infrared ini kemudian dikonversikan menjadi sinyal untuk 

menggerakkan swiper atau penyapu. Dari swiper pembuang nanti akan 

mengangkat sampah lalu membuang ke luar kolam secara otomatis. Alat 

water crap remover dapat di lihat pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Alat Water Crap Remover (WCR) 

(https://youngster.id/news/mahasiswa-its-ciptakan-alat-deteksi-dan-

pembuang-sampah) 

2.5 Tinjauan Umum Belt Conveyor 

Belt konveyor atau sering juga disebut ban berjalan atau sabuk 

pembawa masih sebagai pilihan yang terbaik sebagai alat angkut material 

dalam bentuk bongkahan maupun berbentuk serbuk di beberapa industri. 

Oleh karena itu, penulis memanfaatkan belt konveyor ini sebagai alat 

pengangkat sampah pada permukaan sungai yang mengalir. Belt conveyor 

dapat di lihat pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Belt Conveyor (http://www.starmaterialhandling.com/belt-

conveyors.html) 

https://youngster.id/news/mahasiswa-its-ciptakan-alat-deteksi-dan-pembuang-sampah
https://youngster.id/news/mahasiswa-its-ciptakan-alat-deteksi-dan-pembuang-sampah
http://www.starmaterialhandling.com/belt-conveyors.html
http://www.starmaterialhandling.com/belt-conveyors.html
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2.5.1 Prinsip Kerja Belt Conveyor 

  Belt konveyor ini di gerakkan oleh motor listrik dengan system 

transmisi coupling dan roda gigi yang menyatu pada motor untuk memutar 

puli dan menggerakkan sabuk yang merupakan komponen utama sebagai 

pengangkut material dari hoper menuju kapal angkut. Cara pengangkutan 

material dengan menggunakan alat belt conveyor ini disebut “Continouns 

Transportation” Yaitu cara pengangkutan yang berkesinambungan yang 

membentuk aliran material dari pemuatan material pada satu tempat 

ditumpahkan ke tempat lain. 

2.6 Perhitungan Kapasitas Sampah Pada Belt Conveyor 

Q  = 60 . A . 𝜈 . 𝛾 

Dimana : 

Q = Kapasitas sampah (ton/jam) 

A = Luas penampang belt conveyor  (𝑚2) 

𝜈 = Percepatan pemindahan (m/s) 

𝛾 = Berat jenis sampah (kg/𝑚3) 

 

2.6.1 Berat Beban Sampah 

Untuk mengetahui berat sampah pada belt conveyor, terlebih 

dahulu menghitung berat sampah pada bucket conveyor dengan 

mengetahui besarnya gaya pada sampah yang akan di angkat oleh bucket 

conveyor. 

𝐹 − 𝑤 sin 25 −  𝑓𝑔 = 𝑤 .  𝑎 

 w = Berat (kg) 

m = Massa sampah (kg/𝑚3) 

 𝜃 = Sudut kemiringan 
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 a = tepat akan bergerak 

2.7 Belt (Sabuk) 

  Belt konveyor (sabuk) berfungsi untuk mengangkut material dari 

satu tempat ke tempat yang lain secara terus menerus baik secara vertikal 

maupun horizontal, selain berfungsi sebagai alat angkut, belt (sabuk) ini 

juga berfungsi untuk menghubungkan dua puli yaitu puli penggerak dan 

bend puli pada conveyor. 

 

a) Berat Beban Parameter Sabuk (q) 

q  = w . A     ... ... ... (2.1) 

Dimana : 

w  = Berat sampah (kg) 

A  = Luas penampang bucket conveyor (m2) 

b) Panjang Sabuk 

L = [π(r1+r2)+2.x+
(𝑟1−𝑟2)2

𝑥
]   ... ... ... (2.3) 

Dimana : 

r1 = Jari-jari (mm) 

r2 = jari-jari Dp2 (mm) 

x = jarak sumbu poros (m) 

(Sumber : R S Khurmi, J.K. Gupta. 1987. 66) 

c) Berat Sabuk Per Meter (qb) (kg/m) 

Qb = 1,1.B.[δ.I+𝛿1 + 𝛿2]    ... ... ... (2.4) 

Dimana = 

B   = Lebar Belt (mm) 

δ  = Tebal lapisan tekstil (mm) 

I  = Jumlah lapisan 

δ1  = Tebal lapisan permukaan atas (mm) 

δ2  = Tebal lapisan permukaan bawah (mm) 
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2.8 Poros 

   Dalam perencanaan poros yang berdasarkan pada kekuatan, 

kondisi berikut perlu dipertimbangkan. 

1 Poros yang dibebani dengan momen puntir atau torsi saja. 

2 Poros yang dibebani dengan momen bending saja. 

3 Poros yang dibebani dengan gabungan torsi dan bending. 

4 Poros yang dibebani dengan beban aksial sebagai tambahan dari 

beban gabungan torsi dan bending. 

2.8.1 Poros Dengan Beban Torsi Saja 

   Bila poros mendapat beban momen puntir atau torsi, maka 

diameter poros bisa diperoleh dengan menggunakan persamaan torsi. 

 Kita tahu bahwa, 

 
𝑇  

𝐽
 = 

𝐹𝑠

𝑟
  .     .. ... ... (2.5) 

 Dimana : 

 T = Torsi yang bekerja pada poros (kg-cm) 

 J = Momen inersia polar dari luas penampang (cm4) 

 Fs = Tegangan geser akibat torsi (kg/cmt2) 

 r = Jarak dari sumbu netral ke bagian terluar (cm) 

   = d/2, dimana d adalah diameter poros.  

  (sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 

 Kita tahu bahwa untuk poros pejal berpenampang lingkaran, 

 J = 
𝜋

32
𝑑4      ... ... ... (2.6) 
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 (sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 

 Dari persamaan (2.5) dan (2.6) diperoleh persamaan torsi sebagai berikut : 

 T =  
𝜋

32
 𝑓𝑠 . 𝑑3      … ……(2.7) 

 (sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 

 Dari persamaan torsi ini dapat diperoleh diameter poros pejal (d). 

Juga kita tahu bahwa untuk poros berongga, 

J =  
𝜋

32
 (𝑑0

4 - 𝑑𝑖
4) 

Dimana do dan di = diameter luar dan diameter dalam dari poros, dan r = 

do/2. 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 

Dengan memasukkan nilai (J) dan (r) kedalam persamaan (2.5), diperoleh 

persamaan torsi berikut. 

T = 
𝜋

16
 𝑓𝑠 . 𝑑0

3 (1 -  𝑘4)     k - 
𝑑𝑖

𝑑0
     … … …(2.8) 

Dari persamaan torsi ini dapat diperoleh diameter luar (do) dan diameter 

dalam (di). 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 

Catatan : 

1. Bila poros berongga kekuatannya akan dibuat sama dengan poros 

pejjal, maka torsi kedua poros harus disamakan. Dalam kata lain untuk 

bahan kedua poros sama, maka : 

T = 
𝜋

16
𝑓𝑠 (

𝑑0
4−𝑑𝑖

4

𝑑𝑜
) =

𝜋

16
𝑓𝑠𝑑3 → 𝑑0

3(1 − 𝑘4) = 𝑑3 … … …(2.9) 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 
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2. Torsi dapat diperoleh dengan menggunakan hubungan berikut. 

P - 
2.𝜋.𝑁.𝑇

4500
(ℎ𝑝) → 𝑇-

𝑃.4500

2.𝜋.𝑁
    … … …(2.10) 

Dimana : 

P = Daya (hp); T = Torsi (kg-m); N = Kecepatan (rpm) 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 

3. Dalam transmisi belt, torsi diberikan dengan persamaan berikut. 

T = (𝑇1 − 𝑇2).R      … … …(2.11) 

Dimana : 

T1 = Tarikan pada sisi kencang 

T2 = Tarikan pada sisi kendor 

R  = Radius puli 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 408) 

2.8.2 Poros Dengan Beban Momen Bending Saja 

   Bila poros mendapat beban momen bending, maka tegangan 

maksimum (tarik atau tekan) diberikan oleh persamaan bending. 

 
𝑀

𝐼
=

𝑓𝑏

𝑦
        … … …(2.12) 

 Dimana : 

 M = Momen bending (kg-cm) 

 I   = Momen inersia luas penampang terhadap sumbu putar (𝑐𝑚4) 

 𝑓𝑏 = Tegangan bending (kg/𝑐𝑚2) 

 y  = Jarak dari sumbu netral ke permukaan terluar (cm) 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 413) 

Kita tahu bahwa untuk poros pejal dengan penampang lingkaran, 
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I = 
𝜋

32
𝑑4 𝑑𝑎𝑛 𝑦 =

𝑑

2
      … … …(2.13) 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 410)  

Bila (I) dan (Y) dimasukkan ke persamaan (2.12), maka diperoleh : 

M = 
𝜋

32
𝑓𝑏𝑑3                                                               … … …(2.14) 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 414) 

Dari persamaan ini, diameter poros (d) dapat diperoleh. Juga kita ketahui 

bahwa untuk poros berongga, 

I = 
𝜋

64
(𝑑0

4 − 𝑑𝑖
4) = 

𝜋

64
𝑑0

4(1 − 𝑘4)                            … … …(2.15) 

k - 
𝑑𝑖

𝑑𝑜
 dan y - 

𝑑𝑜

2
 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 414) 

Bila (I) dan (y) dimasukkan ke persamaan (2.12), maka diperoleh, 

M =
𝜋

32
𝑓𝑏𝑑𝑜

3(1 − 𝑘4)                … … …(2.16) 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 414) 

Dari persamaan ini, diameter luar poros (𝑑𝑜) bisa diperoleh. Dari 

persamaan dapat diperoleh diameter poros (d). 

2.8.3 Poros Dengan Beban Berfluktuasi 

  Dalam pembahasan sebelumnya kita mengamsumsi bahwa poros 

mendapat beban torsi dan bending konstan. Tetapi dalam kenyatan praktis, 

poros mendapatkan beban torsi dan bending berfluktuasi. Karena itu dalam 

menghitung torsi dan bending harus dimasukkan faktor kejut dan lelah 

(shock and fatique factor). Jadi torsi ekivalen untuk poros dengan beban 

berfluktuasi adalah : 
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 𝑇𝑒 = √(𝐾𝑚. 𝑀)2 + (𝐾𝑡. 𝑇)2     … … …(2.17) 

 Dan momen ekivalen adalah : 

 𝑀𝑒 =
1

2
[𝐾𝑚. 𝑀 + √(𝐾𝑚. 𝑀)2 + (𝐾𝑡. 𝑇)2]   … … …(2.18) 

 Dimana : 

 𝐾𝑚 = Gabungan faktor kejut dan lelah untuk bending 

 𝐾𝑡 = Gabungan faktor kejut dan lelah untuk torsi 

(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 431) 

2.8.4 Poros Dengan Tambahan Beban Aksial Pada Beban Gabungan 

Torsi Dan Bending 

 Bila poros mendapat beban aksial sebagai tambahan terhadap 

beban gabungan torsi dan bending seperti pada poros propeler kapal, 

maka tegangan akibat beban aksial harus ditambahkan ke tegangan 

bending (𝑓𝑏). Umumnya, untuk poros berongga yang mendapat beban 

torsi dan bending yang berfluktuasi dengan tambahan beban aksial, 

maka persamaan untuk torsi ekivalen (𝑇𝑐) dan bending ekivalen (𝑀𝑐) 

bisa ditulis sebagai berikut. 

Te = √[𝐾𝑚. 𝑀 +
𝑎.𝑓.𝑑0(1+𝑘2)

8
]2 + (𝐾𝑡)2 −

𝜋

16
𝑓𝑠𝑑𝑜

3(1 − 𝑘4)  

       … … …(2.19) 

 

Me =
1

2
[𝐾𝑚. 𝑀 +

𝑎.𝐹.𝑑0(1+𝑘2)

8
+ √(𝐾𝑚. 𝑀 +

𝑎.𝐹.𝑑0(1+𝑘2)

8
)2 + (𝐾𝑡. 𝑇)2] 

 =
𝜋

32
𝑓𝑏𝑑0

3(1 − 𝑘4) 

… … …(2.20) 

Untuk poros pejal, k = 0 dan 𝑑0= d 

Untuk tanpa beban aksial, F = 0 

Untuk beban tarik aksial, 𝛼 = 1 
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(sumber : R.S. Khurmi,J.K. Gupta. 1982. 450) 

2.9 Bantalan (Bearing) 

Bantalan merupakan elemen mesin yang mampu menumpu poros 

berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat 

berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur. Bantalan harus cukup 

kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja 

dengan baik. Bantalan (bearing) dapat di lihat pada gambar 2.6. 

 

 

    Bantalan gelinding  Bantalan luncur 

Gambar 2.6. Bantalan (Sularso,1997:103) 

Adapun jenis-jenis dari bantalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a) Atas dasar gerakan bantalan terhadap poros 

1. Bantalan luncur ( sliding contact bearing ) 

2. Bantalan gelinding ( Rolling contact bearing ) 

b) Atas dasar arah beban terhadap poros 

1. Bantalan radial 

2. Bantalan aksial 

load 

 

Fixed element 
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Gambar 2.7. Radial bearing (Khurmi, 2005 ) 

 

Moving element 

 

Fixed element 

Gambar 2.8. Radial bearing ( khurmi, 2005 ) 

 

 

Load      Fixed element 

 

Moving element 

Gambar 2.9. Axial bearing ( khurmi, 2005 ) 

Pemasangan bantalan poros di antara poros dan dudukan bertujuan 

untuk memperlancar poros berputar, mengurangi gesekan, mengurangi 

panas, serta menambah ketahanan poros. Syarat bantalan poros harus 

memiliki presisi ukuran yang tinggi sehingga tidak kocak dalam bekerja. 

 

Tabel 2.1. Perbandingan antara bantalan gelinding dan bantalan luncur 

Bantalan gelinding Bantalan luncur 
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Cocok untuk putaran kecil Untuk putaran tinggi 

Harga mahal Harga murah 

Pelumasan sederhana Pelumasan khusus 

Gesekan rendah Gesekan tinggi 

Untuk putaran tinggi agak berisik Meredam putaran tinggi 

( khurmi, 2005 ) 

2.10 Daya Mesin 

Daya adalah Laju Energi yang dihantarkan selama melakukan 

usaha dalam periode waktu tertentu. Satuan SI (Satuan Internasional) 

untuk Daya adalah Joule / Sekon (J/s) = Watt (W). 

(http://www.softilmu.com/2015/08/Pengertian-Satuan-Rumus-Daya-

Fisika-Adalah.html)   

P = 
𝑊𝑜 .  𝑣

102 .  𝑛𝑔
 (kw) 

Dimana : 

𝜈 = Kecepatan belt (0,67 m/s) 

𝑛𝑔 = Efisiensi motor (0,8) 

𝑊𝑜 = Tegangan efektif pada pully 

= 𝑠4 − 𝑠1 + 𝑊𝑑𝑟 

http://www.softilmu.com/2015/08/Pengertian-Satuan-Rumus-Daya-Fisika-Adalah.html
http://www.softilmu.com/2015/08/Pengertian-Satuan-Rumus-Daya-Fisika-Adalah.html

