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Abstrak
Pada penelitian sebelumnya telah dirancang load cell enam komponen yaitu load cell yang mampu mengukur tiga
buah gaya (Fx, Fy dan Fz) dan tiga buah momen (Mx, My dan Mz). Load cell ini dirancang sebagai bagian dari
sistem force platform untuk mengukur gaya reaksi tanah dari gerak berjalan manusia. Dengan asumsi massa tubuh
yang akan diukur maksimum sebesar 100 kg, load cell dirancang untuk dapat menahan gaya lateral (Fx dan Fy)
sebesar 200 N, gaya vertikal (Fz) sebesar 1000 N dan momen masing-masing Mx = 150 Nm, My = 150 Nm, serta
Mz = 30 Nm. Untuk menjamin load cell yang dirancang dapat bekerja dengan baik, diperlukan pengujian serta
kalibrasi yaitu dengan mensimulasikan tiga gaya serta tiga momen secara terukur pada load cell tersebut. Dalam
proses kalibrasi, ketika satu komponen gaya/momen diberikan, perangkat kalibrasi yang dirancang harus mampu
mengisolasinya dari lima komponen gaya/momen lainnya. Pada penelitian ini dilakukan perancangan, pembuatan
dan pengujian perangkat kalibrasi load cell enam komponen, dimana perangkat kalibrasi yang dirancang tersebut
harus dapat memberikan gaya dan momen pada load cell dengan menggunakan mesin uji tarik Tensilon® RTF1310. Untuk memberikan momen pada load cell, pada perangkat kalibrasi diterapkan mekanisme jungkat-jungkit,
yaitu rangkaian batang yang terhubung dan disusun sedemikian rupa sehingga gaya vertikal yang diberikan oleh
mesin uji tarik dapat dikonversi menjadi momen pada load cell. Perangkat kalibrasi dibuat menggunakan baja
jenis DIN St37 dengan baut kelas 8,8 yang digunakan sebagai pin maupun pengencang. Perangkat kalibrasi yang
dirancang mampu mengkonversi gaya vertikal dari mesin uji tarik menjadi enam komponen gaya/momen yang
selanjutnya digunakan untuk proses kalibrasi load cell. Perangkat lunak Inventor® digunakan untuk
mensimulasikan mekanisme pembebanan perangkat kalibrasi yang dirancang.Kesalahan terbesar keluaran momen
hasil simulasi terhadap perhitungan analitik adalah 0,094 % dan kesalahan terbesar hasil simulasi berdasarkan
ukuran aktual produk adalah 2,307%.
Keywords: load cellenam komponen, force platform, gait analysis, kalibrasi

Pendahuluan
Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam
analisis gerak berjalan manusia adalah force
platform. Force platform atau force plate adalah
alat yang digunakan untuk mengukur gaya reaksi
tanah ketika individu berjalan di atasnya. Bagian
terpenting dari force platform adalah load cell.
Load cell adalah sebuah transducer gaya yang
bekerja berdasarkan prinsip deformasi sebuah
material akibat adanya tegangan mekanik yang
bekerja (Sutanto, 1999). Load cell banyak
dimanfaatkan di berbagai bidang teknik mesin
yang berkaitan dengan pengukuran gaya atau
momen. Pada analisis gerak berjalan manusia,
load cell beserta force platform digunakan untuk
mengukur gaya reaksi tanah individu.
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Penelitian mengenai load cell yang mampu mengukur
gaya dalam tiga arah sudah dilakukan sebelumnya (S.
Mihradi, 2011). Dalam penelitian selanjutnya, load cell
tersebut kemudian disusun untuk membentuk suatuforce
platformyang terdiri atas pelat aluminum yang ditumpu
oleh empat buah load cell pada keempat ujungnya.
Force platformini mampu mengukur gaya reaksi tanah
dalam tiga arah, dan dengan mengolah data gaya-gaya
yang diterima oleh keempat buah load cell tersebut,
dapat pula dihitung momen dalam tiga arah (T.
Dirgantara, 2012). Dalam perkembangannya, desain
load cell yang lebih sederhana, namun mampu
mengukur tiga gaya dan tiga momen secara langsung
lebih diinginkan. Berbasis pada penelitian Joo et. al. (J.
W. Joo, 2002), akhirnya dirancangload cellenam
komponen yang mampu secara langsung mengukurtiga
buah gaya(Fx, Fy dan Fz) dan tiga buah momen (Mx, My
743

Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII)
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 23-24 Oktober 2013

dan Mz), yaitu dengan menempatkan tolok
regangan (strain gauge) pada titik-titik yang telah
ditentukan (S. Mihradi, 2013). Load cellyang
dirancang
terdiri
atasdouble
plateparallelstructure(DPPS) dan struktur cincin,
seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Dengan
asumsi massa tubuh yang akan diukur maksimum
sebesar 100 kg, load cell dirancang untuk dapat
menahan gaya lateral (Fx dan Fy) sebesar 200 N,
gaya vertikal (Fz) sebesar 1000 N dan momen
masing-masing Mx = 150 Nm, My = 150 Nm, serta
Mz = 30 Nm.
Sebelum load cell dapat digunakan, diperlukan
suatu proses kalibrasi agarload cell dapat
mengukur gaya-gaya yang diberikan dengan
akurat. Dalam proses kalibrasi ini load cell perlu
dibebani dengan beberapa komponen gaya atau
momen yang akan diukur. Mengingat load cell
yang dirancang digunakan untuk mengukur tiga
komponen gaya dan tiga komponen momen,
maka dalam proses kalibrasijuga diperlukan
pemberian enam komponen pembebanan pada
load cell tersebut. Mengingat proses pembebanan
dalam kalibrasi load celldilakukan dengan
menggunakan mesin uji tarik, maka diperlukan
perancangan dudukan dan perangkat kalibrasi
yang dapat mengubah gaya vertikal mesin uji tarik
menjadi gaya-gaya lateral dan momen yang
bekerja pada load cell. Hal yang juga perlu
diperhatikan bahwa dalam proses kalibrasi, yaitu
ketika satu komponen gaya/momen diberikan,
perangkat kalibrasi yang dirancang harus mampu
mengisolasinya dari lima komponen gaya/momen
lainnya.

lateral, momen lentur, dan momen puntir yang
digunakan pada proses kalibrasi load cell. Untuk
menjamin keakuratan dan keamanan rancangan,
perangkat
lunak
Inventor®
digunakan
untuk
mensimulasikan mekanisme pembebanan perangkat
kalibrasi yang dirancang.
Kriteria Perancangan
Must criteria
 Faktor keamanan semua komponen yang terlibat
harus lebih besar daripada 2 pada pemberian beban
maksimum;
 Dudukan harus mampu menumpu load cell pada
pemberian gaya arah x, y, dan z, serta momen arah
x, y, dan z;
 Perangkat kalibrasi harus mampu mengubah gaya
vertikal dari mesin uji tarik menjadi momen arah
tertentu;
 Saat pembebanan satu komponen gaya/momen
dilakukan, dudukan dan perangkat kalibrasi yang
dirancang harus dapat mengisolasinya dari
komponen gaya/momen lainnya.
Wish criteria
 Terbuat dari material yang mudah dijumpai di pasar;
 Bentuk komponen-komponen yang dibuat cukup
sederhana sehingga
mudah dalam proses
pembuatannya.
Rancangan Dudukan dan Perangkat Kalibrasi
Spesifikasi mesin uji tarik yang akan digunakan
ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Spesifikasi mesin uji tarik Tensilon®
Model
: RTF-1310
Kapasitas beban : 10 kN
Sumber tegangan : 100 V
Langkah
: 1100 mm
Tanggal MRF
: September 2012
Nomor seri
: R2800174

Gambar 1 Load cell enam komponen, terdiri atas
struktur DPPS dan cincin (S. Mihradi, 2013)

Alas mesin uji tarik memiliki beberapa lubang
berdiameter 6 mm dan 8 mm, seperti ditunjukkan
Gambar 2. Lubang-lubang ini yang akan dimanfaatkan
sebagai sambungan dudukan dan perangkat pengujian
momen.

Dalam penelitian ini akan dirancang dan dibuat
sistem dudukan dan perangkat kalibrasi load cell
enam komponen yang dapat dipasang pada mesin
uji tarik Tensilon® RTF-1310, yang dapat
mengubah gaya vertikal mesin menjadi gaya
ISBN 978 979 8510 61 8
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Mx

My
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Gambar 2 Tampak atas alas mesin uji tarik
Material yang akan digunakan sebagai bahan
dudukan dan perangkat kalibrasi adalah baja jenis
DIN St37, yang memilikikekuatan luluh 235 MPa,
kekuatan tarik 370 MPa, dan modulus elastisitas
207 GPa, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.
Modulus elastisitas yang tinggi menjamin material
cukup kaku, sehingga pada saat dilakukan
pengujian, defleksi pada dudukan dan perangkat
pengujian momen dapat ditekan sekecil mungkin.
Tabel 2 Sifat mekanik DIN St37 (Aydin Boru,
2013)
Density, ρ
7,85 gr/cc
Modulus of Elasticity, E
207 GPa
Poisson's Ratio, ν
0,3
Yield Tensile Strength, Sy
235 MPa
Ultimate Tensile Strength, Su 370 MPa
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a
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y

Gambar 4 Indikatorpemberian momen lentur arah x (a),
arah y (b), dan momen puntir arah z (c)
Dalam sebuah sistem force platform,gaya dan momen
akibat pijakan kaki akan diteruskan ke load cell melalui
pelat yang dipasang pada bagian kepalaload cell.Oleh
karena itu, dalam proses kalibrasi, pembebanan akan
diberikan pada permukaan atas dari load cellseperti
ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4. Untuk
kemudahan dan konsistensi penggunaan koordinat, maka
semua jenis pemberian beban, gaya dan momen,
mengacu pada koordinat load cell.
Perancangan dudukan
Ide dasar dari perancangan dudukan, khususnyauntuk
memfasilitasi pemberian gaya lateral(arah x dan y),
berasal dari penelitian sebelumnya (S. Mihradi,
2011)yaitu dudukanload cell yang berbentuk L. Gambar
skematik pembebanan arah z, x dan y pada load cell
yang telah terpasang pada dudukan dapat dilihat pada
Gambar 5, 6 dan 7.
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Gambar 3 Indikator pemberian gaya lateral arah x
(a), arah y (b), dan gaya vertikal arah z (c)

x

z

y

Gambar 5 Pembebanan gaya vertikal arah z
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Gambar 8 Ilustrasi dan diagram benda bebas batang
yang diberikan gaya F

x
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Gambar 6 Pembebanan gaya lateral arah x
Pada pembebanan gaya arah lateral (arah x dan y),
untuk mencegah terjadinya slip akibat titik
tangkap gaya yang berada di tepiload cell, maka
pada kepala load celldipasangcapberupa pelat
berbentuk persegi empat seperti ditunjukkan pada
Gambar 6 dan 7.

L/4

L/4

L/4

L/4

Gambar 9 Ilustrasi batang yang diberikan gaya F
dengan mekanisme tambahan

Gambar 7 Pembebanan gaya lateral arah y
Perancangan perangkat kalibrasi momen
Tantangan terbesar dari perancangan perangkat
kalibrasi ini adalah bagaimana mengubah gaya
vertikal yang diberikan oleh mesin uji tarik
menjadi momen kopel. Kopel adalah momen yang
dihasilkan akibat dua buah gaya yang sama besar
tetapi berlawanan arah. Misal gaya, F, diberikan
dari mesin uji tarik ke arah bawah, maka melalui
batang yang simetris, reaksi kedua ujung batang
tersebut berupa F/2 ke arah yang sama, Gambar 8.
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Untuk mengubah gaya reaksi tumpuan F/2 ke arah
sebaliknya maka diperlukan mekanisme tambahan,
seperti ditunjukkan oleh Gambar 9. Inspirasi dari
mekanisme ini adalah permainan jungkat-jungkit. Jika
suatu gaya diberikan pada satu sisi jungkat-jungkit,
maka batang akan berotasi terhadap titik pusat rotasinya.
Jika sisi yang tidak dibebani tersebut ditahan oleh suatu
tumpuan rol atau pin, maka akan terjadi gaya reaksi F/2
yang arahnya berlawanan gaya aksi yang diberikan,
seperti ditunjukkan oleh Gambar 10.Melalui prinsip ini,
batang-batang tambahan disediakan agar kopel dapat
disalurkan pada batang horizontal (Gambar 11).
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Gambar 10 Diagram benda bebas batang yang
diberikan gaya F dengan mekanisme tambahan
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Gambar 11 Diagram benda bebas pembentukan
kopel dengan batang-batang tambahan

Gambar 12 Susunan batang-batang perangkat kalibrasi
momen (dimensi utama)
Dengan panjangL = 180 mm, maka gaya yang
dibutuhkan untuk menghasilkan momen lenturM = 150
Nm, adalah sebesar 2.500 N. Diagram benda bebas dari
perangkat kaibrasi ini ditunjukkan pada Gambar 13.
Pada akhirnya konfigurasi pembebanan momen lentur
(Mx dan My) dan momen puntir (Mz) pada load cell yang
telah terpasang pada perangkat kalibrasi momen
ditunjukkan pada Gambar 14, 15, dan 16.
Setelah dimensi utama perangkat kalibrasi telah
ditentukan, penentuan dimensi lainnya seperti ketebalan
dan
lebar batangkemudian
dilakukan
dengan
mempertimbangkan
diantaranyafaktor
keamanan,
kemudahan produksi, dan faktor biaya. Karena adanya
keterbatasan ruang, maka perhitungan ini tidak
dimasukkan dalam tulisan ilmiah ini.

Pada batang horizontal inilah kepala load cell
akan dipasang, sehingga momen kopel dapat
tersalurkan ke load cell. Susunan batang-batang
perangkat kalibrasi momen dan dimensi utamanya
ditunjukkan pada Gambar 12. Pada perancangan
ini dipilih a = d = 60 mm, c = d = 30 mm, dan L =
180 mm. Konfigurasi ini akan menghasilkan
momen kopel sebesar FL/3.

ISBN 978 979 8510 61 8
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F
Terhubung ke mesin uji tarik
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vertikal panjang
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momen puntir
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pada saat pengujian
momen lentur

Gambar 13 Diagram benda bebas perangkat
kalibrasi
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Gambar 16 Konfigurasi pembebanan Mz
Proses Manufaktur
Proses produksi atau manufaktur yang dilakukan untuk
membuat dudukan dan perangkat kalibrasi terdiri dari
proses freis, gurdi, dan las. Terminologi dari elemenelemen penyusun dudukan dan perangkat kalibrasi
ditunjukkan pada Gambar 17. Gambar 18 dan Gambar
19 menunjukkan produk elemen yang telah dihasilkan.
Elemen tersebut kemudian diukur dimensi aktualnya,
untuk mengetahui berapa besar perbedaannya dengan
rancangan awal.

x

z

y

Gambar 14 Konfigurasi pembebanan Mx

z

Gambar 17 Elemen-elemen penyusun dudukan dan
perangkat kalibrasi beserta terminologinya.
x

y

Gambar 15 Konfigurasi pembebanan My
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Tabel 4.14 menunjukkan perbandingan dimensi utama
rancangandengan produk aktual.Seperti terlihat pada
tabel, kesalahan terkecil pada produk yaitu pada a
sebesar 0,083 %, sedangkandimensi utama yang
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memiliki kesalahan terbesar adalah
sebesar 1,653%.Perbedaan harga L
kemungkinan besar disebabkan proses
pengelasan batang horizontal bawah
19.c) yang kurang sempurna.

L, yaitu
tersebut
freis dan
(Gambar

Tabel 3 Perbandingan dimensi rancangan dan produk

Simulasi Pengujian Pembebanan
Perangkat lunak Autodesk Inventor® digunakan
untuk mensimulasikan pemberian gaya dan
momen pada perangkat kalibrasi dan mengukur
reaksi yang ditimbulkannya.

Rancangan

Produk

ε

a (mm)

60,00

59,95

0,08%

b (mm)

30,00

29,91

0,32%

c (mm)

30,00

30,08

0,25%

d (mm)

60,00

59,85

0,25%

L (mm)

180,00

177,03

1,65%

Secara umum, reaksi gaya pada kepala load cell akibat
pemberian gaya vertikal dan lateral memberikan hasil
yang sama dengan gaya yang diberikan. Hal ini terjadi
karena gaya-gaya input tersebut langsung diberikan pada
kepala load cell, hal yang tidak terjadi pada pengujian
momen.
Untuk pengujian momen lentur (Mx dan My), masukan
gaya vertikal yang diberikan oleh mesin uji tarik adalah
2.500 N, dengan harapan reaksi momen yang terjadi
pada kepala load celladalah 150.000 Nmm. Untuk
momen punter (Mz), masukan yang diberikan adalah 500
N, dengan harapan keluaran yang terjadi adalah 30.000
Nmm.
Hasil dan Pembahasan

Gambar 18Elemen: dudukan alas (a), dudukan
tegak (b), dudukan (c), batang silinder (d), batang
dasar (e), dan batang persegi pengaman saat
pengujian gaya lateral (f)

Gambar 19Elemen: batang horizontal atas (a),
batang horizontal tengah (b), batang horizontal
bawah (c), batang-batang vertikal pendek (d),
batang-batang vertikal sedang (e), batang-batang
vertikal panjang (f)
Untuk mengetahui berapa gaya atau momen yang
diberikan pada load cell, dalam simulasi yang
dilakukan, kepala load cell seolah-olah dijadikan
sebagai tumpuan dari perangkat kalibrasi. Dengan
demikian, reaksi tumpuan yang dihitung dalam
simulasi ini merupakan gayaatau momen yang
diberikan pada load cell.
ISBN 978 979 8510 61 8

Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6menunjukkanperbandingan
perhitungan analitik, hasil simulasi dengan ukuran
desain, dan hasil simulasi berdasarkan ukuran aktual
produk. Kesalahan pada keluaran gaya dihitung terhadap
masukan gaya sedangkan kesalahan pada keluaran
momen dihitung terhadap keluaran momen yang
diinginkan. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa saat
pembebanan momen diberikan, perangkat kalibrasi
berhasil mengisolasi load cell dari komponen gaya dan
momen lainnya yang tidak diinginkan. Gaya atau
momen lainnya yang tidak diinginkan besarnya sangat
kecil dan tidak lebih besar dari 0,34%.
Tabel 7 menunjukkan rangkuman perbandingan keluaran
momen, antara yang diinginkan dari rancangan, hasil
simulasi dengan ukuran desain, dan hasil simulasi
berdasarkan ukuran aktual produk.Kesalahan, ε, dihitung
terhadap rancangan.Dari hasil tersebut dapat dilihat
bahwa berdasarkan simulasi yang dilakukan, perbedaan
keluaran momen dengan yang diinginkan sangat kecil
terjadi, yaitu kurang dari 0,13%. Sedangkan bila
simulasi dilakukan berdasarkan ukuran aktual produk,
kesalahan terbesar hanya sebesar 2,3%.
Tabel 4 Perbandingan keluaran perhitungan analitik,
simulasi, dan produk saat pembebanan Mx
Masukan F = 2.500 N

Keluaran

Fx (N)

Analitik

Simulasi

ε

Produk

ε

0,0

-0,1

0,003%

-0,2

0,007%
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Fy (N)

0,0

-1,5

0,060%

-0,1

0,005%

Fz (N)

0,0

2,4

0,094%

-4,4

0,174%

Mx (Nmm)

150000,000

149904,880

0,063%

147196,490

1,869%

My (Nmm)

0,000

41,885

0,028%

7,644

0,005%

Mz (Nmm)

0,000

1,356

0,001%

-2,613

0,002%

Tabel 5 Perbandingan keluaran perhitungan
analitik dan simulasi saat pembebanan My
Masukan F = 2.500 N

Keluaran
Analitik

Simulasi

Fx (N)

0,0

-2,2

Fy (N)

0,0

0,2

Fz (N)

0,0

3,4

Mx
(Nmm)
My
(Nmm)
Mz
(Nmm)

0,000

57,504

150000,00
0

149858,49
0

0,000

0,096

ε
0,086
%
0,008
%
0,137
%
0,038
%
0,094
%
0,000
%

Produk
1,1
-0,1
8,3
58,636
146539,09
0
-5,015

ε
0,042
%
0,003
%
0,334
%
0,039
%
2,307
%
0,003
%

Tabel 6 Perbandingan keluaran perhitungan
analitik dan simulasi saat pembebanan Mz
Analitik

Simulasi

ε

Produk

ε

Fx (N)

0,0

-0,4

0,072%

-0,5

0,095%

Fy (N)

0,0

0,0

0,007%

0,1

0,028%

Fz (N)

0,0

0,0

0,002%

0,0

0,002%

Mx (Nmm)

0,000

1,668

0,006%

4,426

0,015%

My (Nmm)

0,000

19,674

0,066%

33,383

0,111%

Mz (Nmm)

30000,000

30010,439

0,035%

30019,089

0,064%

Tabel 7 Rangkuman perbandingan keluaran
momen
Keluaran

Rancangan

Simulasi

ε

Produk

ε

Mx
(Nmm)
My
(Nmm)
Mz
(Nmm)

150000,00
0
150000,00
0

149862,61
0
149810,82
0

147196,49
0
146539,09
0

30000,000

30015,036

0,092
%
0,126
%
0,050
%

1,869
%
2,307
%
0,064
%

30019,089

Kesimpulan
Perancangan dan pembuatan perangkat kalibrasi
load cell enam komponen telah berhasil dilakukan
dalam penelitian ini. Perangkat kalibrasi dapat
mengubah gaya vertikal mesin uji tarik menjadi
gaya lateral, momen lentur, dan momen punter
pada load cell. Perangkat kalibrasi juga terbukti
dapat mengisolasi load cell dari komponen
lainnya saat satu komponen gaya/momen
diberikan.Dalam hal pembebanan momen,
perangkat kalibrasi juga terbukti dapat
memberikan momen lentur dan puntir kepada load
cell sesuai dengan harga yang diinginkan dengan
perbedaan terbesar 2,3%.
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