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mengambil Mata Kuliah Konversi Energi dan Konstruksi Mesin. Tersedia 7 modul
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1. Modul 1

: Saluran Serba Guna.
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: Pengujian Konduktivitas Thermal Bahan.

3. Modul 3
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: Percobaan Tekuk ( Buckling )
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perkembangan ilmu pengetahuan di bidang konversi energy dan konstruksi mesin.
Penyusun

(Dipl.-Ing.M.Kurniadi Rasyid)

i

SURAT KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
Nomor : 97/MS-ITI/SK/VII/2018
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM FENOMENA DASAR MESIN
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Menimbang

:

a. bahwa dalam upaya penyeragaman pengarahan

pelaksanaan praktikum dan penyusunan Laporan Praktikum
di Laboratorium Fenomena Dasar Mesin Program Studi
Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, agar sesuai
dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, maka dipandang
perlu adanya pedoman yang telah disesuaikan dengan
proses

pembelajaran,

capaian

pembelajaran,

kondisi

laboratorium dan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

ii

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ada huruf (a) di atas,
perlu diterbitkan Keputusan Ketua Program Studi Teknik
Mesin Institut Teknologi Indonesia.

Mengingat

:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) ;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2004

Tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 4389) ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan

dan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3859) ;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;
f.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi ;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi ;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah,

iii

Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi.
MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

: KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT
PANDUAN

TEKNOLOGI INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN

PRAKTIKUM

FENOMENA

DASAR MESIN;
KEDUA

: Panduan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
bersifat rujukan dan arahan pelaksanaan praktikum yang
harus diikuti oleh mahasiswa yang merupakan peserta
Praktikum Fenomena Dasar Mesin Program Studi Teknik
Mesin-Institut Teknologi Indonesia ;

KETIGA

: Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur
lebih lanjut ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

KELIMA

: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Serpong
Pada Tanggal 10 Juli 2018
KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

(Dr. Ir. Dwita Suastiyanti MSi)
NIDN : 0316096501

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i
KATA PENGANTAR…………………………………………………………... ii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….. iii
TATA TERTIB PRAKTIKUM………………………………………………… v
MODUL I Saluran Serba Guna
1.1. Tujuan Percobaan………………………………………………… 1
1.2. Teori……………………………………………………………… 1
1.2.1. Pengukuran Laju Aliran Massa Udara……………………. 1
1.2.2. Pengukuran Kecepatan Udara pada Sisi Masuk…………... 2
1.2.3. Pengukuran Kecepatan Udara pada Saluran Udara……… 3
1.2.4. Laju Aliran Massa Udara…………………………………. 3
1.3. Alat Percobaan…………………………………………………... 4
1.3.1. Gambar Alat Percobaan dan Keterangan…………………. 4
1.4. Cara Kerja………………………………………………………... 5
1.5. Prosedur Percobaan………………………………………………. 6
1.6. Tugas …………………………………………………………….. 7
1.6.1. Bentuk Tabel untuk penyajian data……………………….. 7
MODUL II Pengujian Konduktivitas Thermal Bahan
1.1. Tujuan Percobaan………………………………………………... 9
1.2. Teori……………………………………………………………... 9
1.3. Alat Percobaan…………………………………………………... 9
1.3.1. Gambar Alat Percobaan dan Keterangan………………… 9
1.4. Cara Kerja………………………………………………………. 10
1.5.Prosedur Percobaan……………………………………………… 11
1.6.Tugas ……………………………………………………………. 13
1.6.1 Tabel Data Pengamatan…………………………………… 13

v

MODUL III Percobaan Pengukuran Regangan Dan Tegangan Pada Silinder
Bejana Bertekanan
1.1. Tujuan Percobaan………………………………………………. 14
1.2. Teori…………………………………………………………….

14

1.3. Alat Percobaan………………………………………………….

17

1.3.1. Gambar Alat Percobaan dan Keterangan………………….

17

1.4. Cara Kerja………………………………………………………. 17
1.5. Prosedur Percobaan……………………………………………... 18
1.6. Tugas …………………………………………………………… 19
1.6.1 Tabel Data Pengamatan…………………………………… 19
MODUL IV PERCOBAAN TEKUK ( BUCKLING )
1.1.Tujuan Percobaan………………………………………………… 20
1.2.Teori……………………………………………………….. ……. 20
1.3.Perangkat Percobaan…………………………………………….. 21
1.3.1. Gambar Alat Perangkat Percobaan dan Keterangan………. 21
1.4.Prosedur Percobaan……………………………………………… 22
1.5.Tugas…………………………………………………………….. 23
1.5.1 Tabel Data Pengamatan…………………………………...... 23
MODUL V LENDUTAN BATANG
1.1.Tujuan Percobaan ………………………………………………... 24
1.2.Teori………………………………………………………………. 24
1.2.1 Jenis-Jenis Tumpuan………………………………………… 26
1.3Perangkat Percobaan………………………………………………. 28
1.3.1. Gambar Alat Perangkat Percobaan dan Keterangan……....... 28
1.4Prosedur Percobaan………………………………………………… 28
1.5Tugas……………………………………………………………….. 29
1.5.1 Tabel Data Pengamatan……………………………………. 29
TATA TULIS PENYUSUNAN LAPORAN ………………………………………….. . 30
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………. 33

vi

TATA TERTIB PRAKTIKUM
( Berlaku untuk asisten dan praktikan )

1. Pelaksanaan praktikum adalah setiap hari kerja dimulai dari pukul 08.00 sampai
dengan pukul 17.00 (istirahat pukul 12.00-13.00). Di luar waktu tersebut tidak
diperkenankan ada kegiatan praktikum.
2. Pembagian kelompok praktikum akan ditentukan kemudian oleh koordinator
praktikum atau ketua asisten disesuaikan dengan jumlah praktikan.
3. Kehadiran para asisten adalah 30 menit sebelum praktikum dimulai dan kehadiran
praktikan adalah 15 menit sebelum praktikum dimulai. Praktikan yang hadir lebih
dari pukul 08.15 dianggap absen (tidak hadir). Asisten yang hadir lebih dari pukul
08.00 dianggap tidak melaksanakan tugasnya dan fungsinya dirangkap oleh asisten
lain yang hadir pada saat itu.
4. Praktikan yang tidak hadir sesuai jadwal harus menyampaikan alasan tertulis (yang
masuk akal) ditujukan kepada koordinator praktikum.
5. Praktikan yang dimaksud tersebut di atas dan praktikan yang dianggap tidak hadir
karena keterlambatannya (lihat point no.3) harus menyisip dg kelompok lain
(ditentukan oleh asisten) dengan membayar biaya sisipan (yang jumlahnya
ditentukan kemudian oleh Kepala Laboratorium).
6. Seluruh praktikan diwajibkan mengenakan jaslab.
7. Tidak boleh ada praktikan dan asisten yang keluar masuk selama praktikum
berlangsung.
8. Dilarang merokok di dalam ruang laboratorium.
9. Perhatikan keselamatan kerja dengan mematuhi aturan kerja yang disampaikan
oleh asisten.
10. Penggunaan alat harus secara bertanggung jawab. Kerusakan alat secara sengaja
oleh praktikan atau asisten berakibat pada penggantian oleh yang merusakkan alat
tersebut.
11. Praktikan dan asisten dilarang membuat kegaduhan dan keonaran di dalam
laboratorium selama praktikum berlangsung.
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12. Seluruh praktikan wajib mengikuti : pengarahan praktikum, ujian pendahuluan,
pelaksanaan praktikum, penyusunan laporan dan presentasi laporan.
13. Setelah praktikum selesai dilaksanakan, praktikan wajib membereskan ruangan
kembali.
14. Laporan dikumpulkan untuk semua modul 3 hari setelah jadwal pelaksanaan
praktikan yang bersangkutan selesai. Pengumpulan laporan dilaksanakan di dalam
ruang laboratorium kepada ketua asisten dengan tanda terima penyerahan laporan
(berupa tanda tangan yang menyerahkan dan penerima laporan).
15. Keterlambatan penyerahan laporan berakibat pada pengurangan nilai 10 point per
hari keterlambatan.
16. Tata tulis laporan dan template laporan akan disampaikan pada bagian akhir
panduan ini.
17. Jadwal presentasi akan disusun kemudian oleh ketua asisten.
18. Komponen penilaian terdiri dari kehadiran praktikan (tanpa ada keterlambatan dan
menyisip), penyerahan laporan tepat waktu, penyusunan laporan yang baik sesuai
template laporan dan menjawab semua tugas dan pertanyaan dengan benar,
penyampaian presentasi yang baik dan tanya jawab yang lancar.
19. Keputusan akhir mengenai nilai praktikum ditentukan oleh Kepala Laboratorium
dengan mempetimbangkan data-data/komponen nilai yang disampaikan oleh
asisten dan koordinator.
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MODUL I
SALURAN SERBA GUNA

1.1.Tujuan Percobaan
Pada umumnya udara disekitar kita relatif panas dan lembab, sehingga akan
melelahkan untuk suasana kerja.Menurut hasil pengamatan, manusia umumnya
merasa nyaman bila berada di lingkungan yang bertemperatur 25° dan kelembaban
relatif 50%.Perbedaan temperatur dan kelembaban ini memerlukan pembuangan
panas dan pengurangan uap air dari udara. Proses ini tidak dapat berjalan begitu
saja, tetapi harus mengikuti atura-aturan tertetu.
Tujuan percobaan ini untuk memberikan pemahaman cara pengukuran
parameter-parameter

(besar-besaran)

dalam

pengkondisian udara

seperti

kecepatan dan laju aliran masa udara dan temperatur bola basah dan bola kering.
1.2.Teori
1.2.1. Pengukuran Laju Aliran Massa Udara :
Pengukuran laju aliran massa udara :


Untuk mengetahui laju aliran massa udara digunakan anometer untuk
mengukur kecepatan udara pada bagia saluran keluar ( duct )



Laju aliran massa udara
m = 𝐴. 𝑝. 𝑉

(1)

A : Luas penampang duct ( 260 x 280 𝑚𝑚2 )
p : Massa jenis udara
V : kecepatan udara
Dengan satuan metrik massa jenis udara dapat dihitung denga rumus :

𝑝 = 𝑝0

𝑝 = 1,22

𝑝𝑠

293

101325

T

𝑝𝑠

𝑘𝑔/𝑚3

293

101325 𝑇

1

(2)

(3)

Yang mana :
𝑝0 = massa jenis udara pada kondisi standar (1 atm ,20°c)
𝑝 = massa jenis udara pada kondisi yang bersangkutan
𝑃 = tekanan statistik mutlak udara
𝑇 = temperatur mutlak udara ( °K )

Saluran udara serbaguna merupakan peralatan pengujian yang digunakan untuk
mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan dengan sifat termodinamis udara.
Fenomena yang dapat diamati adalah :


Perubahan entalpi (Δh)



Perubahan kelembaban udara (2elative maupun mutlak)



Perubahan 2elative2g2



Pengaruh laju aliran udara terhadap perpindahan panas

Karena ada perubahan laju aliran massa,maka kita dapat mengukur kecepatan aliran
udara serta dapat terlihat peristiwa lift dan drag. Dikarenakan ada pendinginan maka
kita juga dapat melihat fenomena bunga es.
1.2.2. Pengukuran Kecepatan Udara pada Sisi Masuk
Pengukuran ini menggunakan manometer untuk melihat beda tekanan statis antara
tekanan udara lingkungan dengan tekanan udara saluran sisi masuk. Untuk
mendapatkan kecepatan udara kita menggunakan persamaan bernoulli
𝑃1 + 𝜌

𝑉1 2
2

+ 𝛾𝑧1 = 𝑃2 + 𝜌

𝑉2 2
2

+ 𝛾𝑧2

(4)

Dengan asumsi tidak ada perbedaan ketinggian (z1=z2) dan kecepatan awalnya nol
(v1=0) maka
𝑃1 = 𝑃2 + 𝜌

𝑉2 = √

(𝑃1−𝑃2 )2
𝜌

𝑉2 2

(5)

2

→ 𝑉𝑒 = √

2

∆𝑃𝑠.2
𝜌𝑢𝑑

(6)

1.2.3. Pengukuran Kecepatan Udara pada Saluran Udara
Pengukuran ini menggunakan manometer dan tabung pitot. Tabung pitot digunakan
untuk meperoleh beda tekanan antara tekanan total (stagnasi) dengan tekanan statis
pada saluran yang diukur. Dengan menggunakan persamaan bernoulli
𝑃1 + 𝜌

𝑉1 2
2

+ 𝛾𝑧1 = 𝑃2 + 𝜌

𝑉2 2
2

+ 𝛾𝑧2

(7)

Dengan asumsi tidak ada perbedaan ketinggian (z1=z2) dan kecepatan awalnya nol
(v1=0) maka
𝑃1 = 𝑃2 + 𝜌
𝑉2 = √

(𝑃1−𝑃2 )2
𝜌

𝑉2 2

(8)

2
∆𝑃 .2

→ 𝑉𝑑 = √ 𝜌 𝑑

𝑢𝑑

(9)

Dikarenakan kecepatan pada suatu saluran tidak seragam maka kita perlu mengukur di
berbagai titik, kemudian kita rata-ratakan.

( 10 )
1.2.4. Laju Aliran Massa Udara
Dalam psikometri, udara dibagi dua yaitu udara kering (tidak mengandung uap air) dan
udara basah (mengandung uap air). Pada praktikum ini kita menentukan laju aliran
massa udara kering.

( 11 )
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Gambar 1.1 Sketsa peralatan uji
1.3. Alat Percobaan

Gambar 1.2 Alat Percobaan
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1.4 Cara Kerja
Pemanas air berfungsi sebagai pembangkit uap air untuk dialirkan kedalam
saluran udara. Jumlah uap air yang hendak dialirkan kedalam saluran udara dapat
diubah dengan mengatur energi panas pada unit atau bukaan katup.
Setelah fan penghisap sentrifugal diputar, udara yang terhisap akan melewati
termometer bola basah dan kering, mengalir ke dalam saluran udara. Untuk
menigkatkan kelembaban udara, uap air dapat pula dimasukkan ke dalam saluran udara
bersama udara tersebut dengan menyalakan pemanas air terlebih dahulu. Udara dan
uap air akan bercampur merata di dalam saluran udara karena telah melalui kipas fan.
Dari fan, udara mengalir melewati 2 buah Pemanas udara 1000 Watt yang masingmasing dapat diaktifkan secara terpisah dengan switch pada Unit Kontrol. Kondisi
udara hangat yang mengalir akan ditunjukkan dengan termometer

.Aliran udara

kemudian masuk ke bagian Pendingin. Pada unit ini terjadi penurunan temperatur dan
dehumidification, dimana kandungan air dalam udara akan berkurang karena proses
kondensasi. Dari unit pendingin, udara dingin dan kering keluar melewari termometer
lalu mengalir melalui 2 buah Pemanas udara 500 Watt yang dapat diaktifkan secara
terpisah. Setelah melalui pemanas tersebut, kondisi udara yang keluar menuju udara
bebas ditunjukkan oleh termometer.

1.5 Prosedur Percobaan
Langkah-langkah operasional :
1.

Putar Main Switch ke posisi ON

2.

Set rpm awal Fan yang diinginkan ( dianjurkan dari rpm maximum )

3.

Aktifkan ( ON ) Switch heater Pemanas air ( dianjurkan pemanasan dimulai dari
2000 watt, kemudian turunkan daya tiap 500 watt ( bila diperlukan laju
penguapan yang lebih rendah )

4.

Aktifkan (ON ) Switch heater Pemanas udara awal dan pemanas udara ulang
sesuai yang diperlukan

5.

Aktifkan pendingin udara ( AC )
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6.

Dengan variasi rp fan, pemanas udara, dan pendingin kondisi udara yang
diinginkan dapat dicapai. Kondisi udara dapat dilihat pada indikator thermometer
bola basah dan kering.

Langkah-langkah pemadaman :
1.

OFF-kan tombol Pemanas udara, Pemanas air dan Pendingin

2.

Biarkan fan tetap berputar selama ± 15 menit

3.

Turunkan rpm fan hingga minimum

4.

Putar Main Switch ke posisi

1.6 Tugas
1.6.1. Bentuk Tabel untuk penyajian data:
∆𝑦
Kondisi
Heater

bukaan
katup

Posisi
Pitot

Pendingin (°C)

Stati

∆𝑦

s

dinami

(mm

s (mm)

)
1
2
Low

50%

3
4
5
1
2

Low

100%

3
4
5

6

Pemanasan
TDB

TWB

(°C)

1
2
Medium

50%

3
4
5
1
2

Medium

100%

3
4
5

Dari hasil pengamatan pada tabel diatas, maka hitunglah :
1. Massa jenis udara
2. Kecepatan udara awal
3. Kecepatan aliran udara pada saluran udara
4. Faktor kalibrasi
5. Kecepatan udara setelah kalibrasi
6. Laju aliran udara.
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MODUL 2
PENGUJIAN KONDUKTIVITAS TERMAL BAHAN

1.1.Tujuan Percbaan
Perpindahan kalor (heat transfer) ialah ilmu untuk meramalkan 8elati yang
terjadi karena adanya perbedaan suhu diantara benda atau material.Terdapat tiga
modulus perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi dan radiasi.Tujuan percobaan
adalah untuk menentkan konduktivitas termal bahan.
1.2.Teori
Konduktivitas termal merupakan kemampuan suatu bahan untuk
menghantarkan panas. Jika nilai konduktivitas termalnya tinggi maka bahan
tersebut memiliki daya hantar panas yang baik atau dan jika nilainya rendah maka
daya hantarnya rendah atau 8ela dikatakan isolator. Nilai-nilai konduktivitas termal
bergantung pada 8elative8g8 yang bervariasi untuk berbagai bahan.Satuan
konduktivitas termal bahan dalam SI adalah W/mK.
Perangakat yang digunakan sesuai dengan standard ASTM C335 dan C691.
Untuk melakukan pengujian diperlukan 8elative berbentuk silinder berongga
“hollow cylinder” yang permukaan dalamnya dapat berkontak dengan permukan
luar pemanas utama “main heater”.
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1.3.Perangkat Percobaan
1.3.1. Gambar dan Keterangan
Untuk percobaan ini digunakan alat sebagi pendukung, berikut gambar
beserta keterangannya.

Gambar 2.1 Alat Percobaan.
1.4.Cara Kerja
Ketika heater cukup panas, maka permukaan dalam bahan uji akan
menerima panas tersebut. Jumlah energi panas yang diterima oleh permukaan
dalam bahan uji dipantau oleh thermocouple yang terpasang diantara permukaan
dalam bahan uji dan permukaan luar selongsong pemanas utama.
Energi panas tersebut kemudian akan merambat kepermukaan luar bahan
uji. Energi panas yang merambat keluar akan dipantau thermocouple yang dipasang
dipermukaan luar bahan uji. Selisih temperatur antara pernukaan dalam dan
permukaan luar dari bahan uji ini digunakan untuk menentukan konduktivitas
thermal bahan uji. Penentuan konduktivitas thermal bahan ini dapat dilakukan
karena tidak ada energi panas yang mengalir keluar daerah pengukuran akibat
penggunaan guard heater.
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Bila temperature permukaan dalam dinaikan dan dijaga konstan sama
dengan tioC (lihat Gambar 1), sedangkan temperatur permukaan luar adalah t ooC,
serta daya yang dibutuhkan untuk membuat keadaan ini stansioner adalah Q Watt,
maka konduktivitas thermal bahan k, dapat dihitung dengan persamaan berikut.

𝑘=

𝑄𝑅₂ln(𝑅₀.𝑖.𝑅₁)
𝐴₁(𝑡₁−𝑡₀)

[Wm-1C-1]

(1)

dimana:
Ri = jari-jari permukaan dalam specimen, m
Ro = jari-jari luar permukaan specimen, m
Ai = luas permukaan dalam specimen sepanjang pemanas utama 2𝜋RlL,
m2
temperatur t1 dan t0 diukur dengan termokopel tipe K (chromel-alumel) dengan
“reference junction” pada 00C.

1.5 Prosedur Percobaan
1. Tempatkan alat diruang yang memiliki temperature dan kelembaban udara yang
relatif stabil agar didapat hasil pengukuran yang baik.
2. Pasang bahan uji ditengah selongsong pemanas dengan menggunakan klem
yang telah disediakan.
3. Pastikan bahwan bahan uji di-klem dengan rapat pada selongsong pemanas,
seluruh permukaan dalam bahan uji harus menempel rapat pada permukaan
selongsong.
4. Switch ON main power.
5. Atur temperatur pemanas utama pada suhu sedang, yang diperbolehkan untuk
bahan uji terpasang.
6. Biarkan beberapa saat hingga penunjukan temperatur terlihat stabil dan
temperature guard heater sama dengan temperatur pemanas utama.
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Bandingkan temperatur permukaan dalam pada titik yang berlainan, bila
penunjukan relatif sama maka pengukuranpun dapat mulai dilakukan.
7. Pengukuran dilakukan pada beberapa temperatur berbeda dengan daya
pemanas utama. Data pada masing-masing titik ukur dicatat untuk penentuan
nilai konduktivitas thermal bahan yang diuji.
8. Bila penggunaan telah selesai switch OFF Main power.

Gambar 2.2 Panel Konduktivitas Thermal Bahan.
Keterangan gambar :
1. Main switch.

7. Arus sumber.

2. Indikator temp. kiri.

8. Switch selector.

3. Indikator temp. main.

9. S. control heater kiri.

4. Indikator temp. kanan.

10. S. control heater main.

5. Lampu 11elative11.

11. S. control heater kanan.

6. Tegangan sumber.

12. Terminal keluaran.
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CATATAN :
a) Daya pemanas utama dihitung dengan hubungan:
Q = 0,9281 x arus pemanas (A) x voltase pemanas (V)
dimana:
-

0,9281 adalah 12elati koreksi.

-

Arus pemanas dabaca pada display dengan posisi sakelar pemilih 20.

-

Voltase pemanas pada posisi 19.

b) Voltase maksimum pemanas = 60 V
Arus maksimum pemanas

= 10 A

c) Ri = 0,05 m.
d) Panjang pemanas utama = L = 0,60 m.
e)
1.6 Tugas
1.6.1 Tabel data pengamatan
TEGANGAN ARUS
( VOLT ) ( AMP)

TEMP
( °C )

0
1

5
2

WAKTU ( MENIT )
10
15
3
4

20
5

25
6

TEMPERATUR PENYEIMBANG SEBELAH KIRI (°C)
1

2

3

4

5

TEMPERATUR PENYEIMBANG SEBELAH KANAN (°C)
6

1

2

3

4

5

T1
T2
T3
T4
T5
T6

KETERANGAN
6
T1 - T6
TEMPERATUR
DALAM
ASBES

RATA-RATA (T0)
T7 - T12

T7
T8
T9
T10
T11
T12

TEMPERATUR
LUAR
ASBES

RATA-RATA (T1)

Dari tabel data pengamatan :
a) Terangkan arti fisis konduktivitas termal suatu bahan
b) Turunkan rumus ( Persamaan 1 )
c) Hitung konduktivitas termal specimen
d) Dari Percobaan yang telah dilakukan,Bisakah koefisien permukaan specimen
ditentukan ? Kalau 12ela,berapakah koefisien konveksinya ?
e) Berdasarkan percobaan, hitunglah “ Over all heat transfer coevisient “
12

MODUL 3
PERCOBAAN PENGUKURAN REGANGAN DAN TEGANGAN PADA
SILINDER BEJANA BERTEKANAN

1.1.Tujuan Percobaan
Bejana tekan banyak sekali dipakai untuk keperluan 13elative,misalnya
13elative perminyakan, petrokimia,dan lain lain.Dimensi dan tekanan kerja dari
bejana tekan ini bervariasi dari kecil sampai ukuran raksasa dengan diameter ˷ 5
meter dan tekanan sampai dengan ̰ 300 atm.
Percobaan ini bertujuan untuk mengukur tegangan dan regangan pada bejana
tekan dengan menggunakan “strain gage”.Hasil pengukuran kemudian
dibandingkan dengan perhitungan teoritis yang sudah dipelajari dalam kuliah
teknik mesin.Untuk keperluan praktek ini dipakai bejana “ mini” ( d ˷ 500
mm,1 ̰550 mm ) dengan tekanan kerja maksimum 20 atm.

1.2.Teori
Untuk silinder / bejana tekan berdidnding tipis berlaku hubungan antara
tekanan dan tegangan sebagai berikut :
a. Tegangan Tangensial
𝜎𝑡 =

𝑝𝑟

(1)

𝑡

𝑏. Tegangan Tangensial
𝜎1

𝑝𝑟
= 2𝑡

(2)

Dimana :
P = Tekanan didalam silinder
r = Jari – jari silinder ( ≅ 𝑟𝑖 ≅ 𝑟0 )
t = Tebal silinder ( 𝑟𝑖 - 𝑟0 )
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Dari hokum Hooke untuk 3 dimensi,hubungan antara tegangan dan regangan dapat
dinyatakan oleh persamaan berikut :
1

𝜀𝑟 =

𝐸

𝜀𝑡 =

𝐸

𝜀1 =

𝐸

1

1

( 𝜎𝑟 − 𝜐𝜎𝑡 − 𝜐𝜎1 )

( 𝜎𝑡 − 𝜐𝜎1 − 𝜐𝜎𝑟 )

(3)

( 𝜎1 − 𝜐𝜎𝑟 − 𝜐𝜎𝑡 )

Dimana :
𝜎𝑟 = Tegangan dalam arah radial
𝜀𝑟 = Regangan dalam arah radial
𝜀𝑡 = Regangan dalam arah tangensial
𝜀𝑙 = Regangan dalam arah longitudinal
𝜐 = Perbandingan poisson
E = Modulus elastisitas
Perlu diketahui bahwa 𝜎𝑟 = 0 pada dinding luar silinder (syarat batas). Jadi bila 𝜀𝑙
dan 𝜀𝑡 dapat diukur, maka harga 𝜎𝑟 , 𝜎𝑡 , dan 𝜀𝑡 dapat dihitung dari persamaan (3) bila
harga υ dan E diketahui.
“Dynamic Strain Amplifer“. Tegangan ini kemudian dicatat pada “recorder”.
Rangkaian jembatan Wheatstone ditunjukan pada Gambar 3, dimana sensitivitas dari
rangkaian dapat dinyatakan oleh persamaan:

Sc =

∆𝐸

(4)

𝜀

dimana:

Sc = sensitivitas rangkaian
∆E = perbedaan regangan akibat tegangan
𝜀 = regangan yang diukur
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Gambar 3.1 Rangkaian Jembatan Wheatstone
Perbedaan tegangan ∆E, yang kemudian diperkuat amplifier, dapat dihitung dengan
persamaan:

∆𝐸 = V

𝑅₁𝑅₂

(𝑅₁+𝑅₂)

⟮

∆𝑅₁
𝑅₁

−

∆𝑅₂
𝑅₂

+

∆𝑅₃
𝑅₃

−

∆𝑅₄
𝑅₄

〕

(5)

dimana:
V = tegangan pada jembatan Wheatstone
∆R = pertambahan tahanan pada strain gage karena adanya regangan
R = tahanan pada kaki jembatan Wheatstone
Bila r =

𝑅₂
𝑅₁ = 1, strain gage dipasang R1 dan R3, serta R2 dan R4 merupakan tahan

tetap, maka diperoleh

∆𝐸 = 1/2𝑉𝑆𝜀 =
Pada strain gage

∆𝑅
𝑅

∆𝑅
𝑅
= Sg

(6)

ε,

dimana Sg adalah sensitivitas dari strain gage.

Jadi,sensitivitas rangkaian dapat dituliskan sebagi
∆𝐸
Sc = 1/2 VSg =
(7)
𝜀
Dalam percobaan ini perhitungan dengan menggunakan persamaan (6) dan persamaan
(7) tidak dilakukan, beda tegangan dapat langsung dibaca pada panel indikator dan
hubungan antara ε dan E dapat dikalibrasi langsung.
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1.3.Alat Perangkat Percobaan

Gambar 3.2. Perangkat Percobaan

1.4.Prinsip Kerja Alat
Bejana yang terisi air ditekan dengan pompa hydrolik sampai pada tekanan
tertentu yang ditunjukan oleh manometer. Tekanan P didalam bejana diteruskan
melalui air ke segala arah. Tekanan air ini menekan dinding bejana dalam bentuk
gaya-gaya (tegangan) yang terurai ketiga arah (liahat Gambar 1). Gaya-gaya ini
mengakibatkan perubahan dimensi pada dinding bejana. Perubahan dimensi
(regangan) dinding bejana untuk arah tangensial dan longtidunal dapat dipantau
dengan menggunakan strain gauge, dan besarnya ditampilkan pada panel digital
indikator. Dengan mengubah-ubah tegangan pada bejana maka akan didapatkan
hubungan antara tegangan dan regangan.
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Gambar 3.3 Tekanan Fluida pada Bejana
Regangan dalam arah tangensial dan longtidunal di deteksi oleh strain gages (5)
yang masing-masing mempunyai 2 gages. Rangkaian strain gages dihubungkan
dengan jembatan “Wheatstone” dan tegangan yang dihasilkan diperkuat oleh
“Dynamic Strain Amplifer“. Tegangan ini kemudian dicatat pada “recorder”.

1.5.Prosedur percobaan
Adapun Prosedur percobaan pada bejana tekan adalah sebagai berikut:
a. Hidupkan amplifier dan 17elative
b. Lakukan balancing rangkaian jembatan Wheatstone sehingga ΔE = 0 dengan
menekan tombol autobalance di panel depan amplifier. Bila perlu, lakukan fine
tuning dengan memutar sekrup R shift dengan obeng kecil.
c. Untuk akuisisi data, jalankan paket program LABTECH®, panggil program
data akuisisi sesuai petunjuk asisten, dan isikan informasi yang diperlukan.
d. Lakukan penentuan 17elati kalibrasi dengan mengatur tombol atenuasi
(attenuator switch) sehingga diperoleh angka konversi tegangan (dalam V) ke
regangan (dalam με).
e. Untuk membebani bejana, gunakan pompa tangan. Naikkan tekanan secara
bertahap dari 1 sampai 6 kgf/cm2. Untuk setiap tahap, tahan posisi tuas pompa
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tangan, kemudian catat data tegangan keluaran jembatan Wheatstone untuk
strain gage arah tangensial dan longitudinal. Sesudah mencapai tekanan
tertinggi, turunkan tekanan dengan membuka katup pembalik secara bertahap
dan catat juga data tegangan keluaran jembatan.
f. Ubah data regangan dalam V menjadi με untuk diproses lebih lanjut.

1.6.Tugas
1.6.1 Bentuk tabel untuk penyajian data
BEBAN TEKAN
(Kg/Cm²)

TEGANGAN LONGITUDINAL (mV)
TEGANGAN Tangensial ( mV )
1
2
3
Rata - Rata
1
2
3
Rata - rata KETERANGAN
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
TEKANAN
↑ NAIK
↓ TURUN

Dari hasil table tersebut hitunglah :
1.Tegangan tangensial ( 𝜎𝑡 )

6. Tegangan longitudinal naik ( 𝜎𝑙 ↑ )

2. Tegangan Longitudinal ( 𝜎𝑙 )

7. Tegangan longitudinal turun (𝜎𝑙 ↓ )

3. Regangan arah radial

( 𝜀𝑟 )

8. Tegangan tangensial naik (𝜎𝑡 ↑ )

4. Regangan arah longitudinal ( 𝜀𝑙 )

9. Tegangan tangensial turun (𝜎𝑡 ↓ )

5. regangan arah tangensial ( 𝜀𝑡 )
Catatan
Data dari bejana tekan adalah sebagai berikut :
Jari – jari ( 𝑟0 )

= 250 mm

Jari – jari ( 𝑟1 )

= 247,2 mm

Tebal ( t )

= 2,8 mm

Modulus elastisitas ( E )

= 200 Gpa ( 200 x 109 N/𝑚2 )

Perbandingan Poisson

= 0,3
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MODUL 4
PERCOBAAN TEKUK ( BUCKLING )

1.1.Tujuan Percobaan
Pembebanan pada batang dapa terjdi beban tarik, tekan dan 19elati (torsi).
Beban tekan tidak diperbolehkan sampai menyebabkan bataang idak stabik
kedudukanya. Kepembebanan terlalu besar dan panjang batang cukup panjang,
batang dapat berubah kedudukannya (melengkung). Jika terjadi ketidak stabilan,
batang akan mengalami perubahan posisi yang disebut lekukan.Tujuan percobaan
ini untuk menunjukan peristiwa dan keberanian rumus tekuk Euler.

1.2.Teori
Tekuk dapat terjadi pada batang yang mendapatkan beban tekan. Pada yang
langsing, yaitu batang yang mempunyai perbandingan panjang batang terhadap
jari-jari girasi penampang yang besar, dapat mengalami tekuk sebalum tegangan
normal beban yang diijinkan tercapai. Peristiwa tekuk dapat dianalisa secara
matematis dan menghasilkan rumus Euler yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Gambar 4.1 Macam-macam tumpuan
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Dengan memutar ulir pembebanan, batang akan dikenai gaya tekan.
Konstruksi unit penyangga dan konfigurasi alat mengakibatkan gaya tekan ini akan
bekerja searah garis sumbunya. Akibat gaya tekan tersebut, batang akan melendut
dengan besar lendutan tertentu tergantung jenis penjepit di kedua ujungnya, inilah
yang disebut peristiwa tekuk. Besar lendutan ini dapat diukur dengan menggunakan
dial gauge yang dipasang pada posisi lendutan terbesar batang, dan besar gaya
tekan yang bekerja dapat dilihat pada timbangan gantung.

1.3 Perangkat Percobaan
1.3.1 Gambar Alat Perangkat Percobaan dan Keterangan

Gambar 4.2 Alat Percobaan
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1.4 Prosedur Percobaan
1) Kendurkan ulir pembeban hingga batas minimum.
2) Pasang tumpuan yang akan digunakan pada posisinya dengan benar.
3) Pastikan bahwa landasan unit penyangga berada pada posisi datar dengan
menggunakan bantuan waterpass.
4) Pasang batang uji pada tumpuan (Bila menggunakan tumpuan jepit, jangan
dikencangkan dahulu).
5) Sesuaikan ketinggian batang pemberat horisontal dengan panjang batang uji.
Ini dilakukan dengan mengatur ketinggian posisi engsel batang pemberat
horisontal pada selongsong, dimana berat batang pemberat horisontal ditopang
oleh pegas diujung barengsel dan beban pemberat diujung yang lain dan pada
saat itu kedua batang uji teoat pada penjepitnya. Gunakan waterpass untuk
memastikan batang pemberat horisontal berada pada posisi datar. Pada posisi
ini gaya tekan dipandang mendekati nol.
6) Pasang tali dengan pemberat yang sesuai (150 gr untuk batang uji 450 mm, 300
gr untuk batang uji 500 mm, 600 dan 750 mm) untuk guide lendutan ditengah
batang uji.
7) Pasang dial gauge pada posisi tengah batang uji, pastikan bahwa dial gauge
terpasang pada posisi segaris dengan tali pemberat.
8) Berikan gaya tekan dengan memutar ulir pembeban.
9) Kembalikan batang pemberat keposisi horisontal dengan memutar ulir pada
selongsong, kemudian lakukan pengukuran dan pencatatan gaya tekan dan
lendutan yang terjadi.
10) Lakukan pengukuran untuk berbagai nilai gaya tekan.
11) Bila pembebanan sudah mendekati kondisi keritis batang uji, lepas dial gauge
dari tempatnya karena laju pertambahan lendutan akan sangat besar disbanding
laju pertambahan gaya tekannya.
Percobaan dapat dilakukan pada beberapa batang yang panjangnya 450 mm, 500
mm, 600 mm dan 750 mm dan tiga macam tumpuan.
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Percobaan dilakukan dengan mengamati besar lendutan di pusat batang uji pada
berbagai beban. Kemudian dibandingkan besar P kritis hasil percobaan Pkritis Euler.
Dismping itu dapat pula digambarkan hubungan antara σkritis dan faktor
kelangsingan I/k (I = panjang batang, k = jari-jari girasi luas penampang). E batang
uji = 110 Gpa = 110 KN/mm2 = 1,1 . 106 kg/cm2.
1.5 Tugas
1.5.1 Tabel Data Pengamatan
No

1

2

3

Metode
Jepitjepit
EngselJepit
Engselengsel

Bahan

Pkr.Percobaan ( kg )

Diameter Panjang
(mm)

(mm)

1

2

3

Rata-rata

kuningan

kuningan

kuningan

Dari hasil data pengamatan diatas hitunglah :
1. Beban (w)

6. Momen Inersia

2. Metode jepit –Jepit

7. Rumus Euler

3. Metode Engsel – Jepit

8. Persentase Momen Inersia

4. Metode Engsel – Engsel
5. Rata Rata : a) Metode Jepit - Jepit
b) Metode Engsel – Jepit
c) Metode Engsel – Engsel
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MODUL 5
LENDUTAN BATANG

1.1.Tujuan Percobaan
Jika batang ditumpuk kedua ujungnya dan pada bagian tengahnya diberi
beban tegak lurus pada sumbu batang,keadaan pembebanan seperti ini
menyebabkan batang melentur.Suatu batang akan melentur karna moment yang
bekerja padanya.
Tujuan percobaan ini mengetahui fenomena lendutan batang prismatik dan
membandingkan hasil percobaan dan perhitungan.

1.2.Teori
Batang kontinu yang ditumpu kokoh akan melendut jika padanya diberikan
beban lentur lendutan batang di setiap titik dapat dihitung dengan metode luas
diagram momen atau cara integrasi ganda. Untuk mengukur gaya, dipakai load cell
seperti yang terlihat pada gambar 2.1. Cara kerja load cell tersebut adalah sebagai
berikut :
Jika suatu beban mg bekerja pada plunger, maka plunger tersebut akan
melendut ke bawah. Ulir mikrometer E diputar sehingga plunger kembali ke
tempatnya semula. Posisi plunger dapat dilihat dengan bantuan jam ukur.
Pembacaan pada skala mikrometer menunjukkan lendutan pegas, yang juga
menunjukkan beban pada load cell.

23

Gambar 5.1 Load cell
Keterangan Gambar :
A = Sangkar

E = Ulir Mikrometer

B = Plunger

F = Selubung Mikrometer

C = Cincin Penjepit

G = Pegas

D = Dasar

Defleksi adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah y akibat adanya
pembebanan vertical yang diberikan pada balok atau batang. Deformasi pada
balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari
posisinya sebelum mengalami pembebanan.
Defleksi diukur dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi
deformasi. Konfigurasi yang diasumsikan dengan deformasi permukaan netral
dikenal sebagai kurva elastis dari balok. Gambar 1 (a) memperlihatkan balok pada
posisi awal sebelum terjadi deformasi dan Gambar 1 (b) adalah balok dalam
konfigurasi terdeformasi yang diasumsikan akibat aksi pembebanan.
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Gambar 5.2. (a) Balok sebelum terjadi deformasi,
(b) Balok dalam konfigurasi terdeformasi

Defleksi juga merupakan perubahan bentuk pada balok dalam arah sumbu
y akibat adanya pembebanan dalam arah vertikal. Pada semua konstruksi teknik,
bagian-bagian pelengkap suatu bangunan haruslah diberi ukuran-ukuran fisik
tertentu yang yang harus diukur dengan tepat agar dapat menahan gaya-gaya yang
akan dibebankan kepadanya.
Kemampuan untuk menentukan beban maksimum yang dapat diterima oleh
suatu konstruksi adalah penting. Dalam aplikasi keteknikan, kebutuhan tersebut
haruslah disesuaikan dengan pertimbangan ekonomis dan pertimbangan teknis,
seperti kekuatan (strength), kekakuan (stiffines), dan kestabilan (stability).
Pemilihan atau desain suatu batang sangat bergantung pada segi teknik di atas
yaitu kekuatan, kekakuan dan kestabilan.

1.2.1 Jenis - Jenis Tumpuan
1. Tumpuan Engsel
Tumpuan engsel merupakan tumpuan yang dapat menahan gaya
horizontal maupun gaya vertikal yang bekerja padanya.

Tumpuan yang

berpasak mampu melawan gaya yang bekerja dalam setiap arah dari bidang.
Jadi pada umumnya reaksi pada suatu tumpuan seperti ini mempunyai dua
komponen yang satu dalam arah horizontal dan yang lainnya dalam arah
vertikal. Tidak seperti pada perbandingan tumpuan rol atau penghubung, maka
perbandingan antara komponen-komponen reaksi pada tumpuan yang terpasak
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tidaklah tetap. Untuk menentukan kedua komponen ini, dua buah komponen
statika harus digunakan.

Gambar 5.3 Sketsa Tumpuan Engsel
2. Tumpuan Rol
Rol merupakan tumpuan yang hanyadapat menerima gaya reaksi
vertikal. Alat ini mampu melawan gaya-gaya dalam suatu garis aksi yang
spesifik. Penghubung yang terlihat pada gambar dibawah ini dapat melawan
gaya hanya dalam arah AB rol. Pada gambar dibawah hanya dapat melawan
beban vertical. Sedang rol-rol hanya dapat melawan suatu tegak lurus pada
bidang cp.

Gambar 5.4 Tumpuan Rol
3. Tumpuan Jepit
Jepit merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya reaksi vertikal,
gaya reaksi horizontal dan momen akibat jepitan dua penampang. Tumpuan
jepit ini mampu melawan gaya dalam setiap arah dan juga mampu melawan
suaut kopel atau momen. Secara fisik,tumpuan ini diperoleh dengan
membangun sebuah balok ke dalam suatu dinding batu bata. Mengecornya ke
dalam beton atau mengelas ke dalam bangunan utama.

Gambar 5.5 Tumpuan Jepit
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1.3 Perangkat Percobaan
1.3.1 Gambar Perangkat Percobaan dan Keterangan

Gambar 5.6 Alat percobaan lendutan
1.4 Prosedur Percobaan
Setiap pengoperasian harus didahului dengan mengkalibrasi load cell.
Berikut adalah langkah-langkah kalibrasi load cell.
1. Dengan bantuan waterpass pastikan unit penyangga berada dalam posisi datar
dengan memutar baut pada kaki unit penyangga.
2. Pasanglah tumpuan tetap pada salah satu posisi unit penyangga.
3. Pasang pula load cell yang hendak dikalibrasi pada jarak tertentu yang
diketahui dari tumpuan tetap.
4. Letakkan sebuah batang di atas tumpuan tetap dan load cell.
5. Set dial gage (jam ukur) diatas tepat load cell.
6.

Pasanglah pemberat m di tengah-tengah batang batang seperti terlihat pada
gambar 3. Dengan demikian beban pada load cell adalah 0.5 m.
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L

L
Dial gage
3

B

2
Pemberat

Tumpuan

Load cell

Gambar 5.7 Set up untuk kalibrasi
7. Putar ulir micrometer load cell sehingga pembacaan pada jam ukur kembali
pada harga semula. Pembacaan pada jam ukur dicatat dan ini merupakan
lendutan pegas untuk beban 0.5 m.
8. Lakukan hal tersebut di atas untuk beberapa harga m dan dengan demikian akan
diperoleh hubungan antara beban dan lendutan pegas, sehingga didapat nilai
konstanta pegas load cell.

1.5 Tugas
1.5.1 Tabel Data Pengamatan
BEBAN TEKAN
(Kg/Cm²)

TEGANGAN LONGITUDINAL (mV)
1
2
3
Rata - Rata
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓

1
↑

TEGANGAN Tangensial ( mV )
2
3
Rata - rata KETERANGAN
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
TEKANAN
↑ NAIK
↓ TURUN

Dari hasil pengamatan tersebut hitunglah :
1. Momen Inersia
2. Lendutan
3. Buatlah Grafik : a. ( ᵟ Vs Rata – rata dial gauge pada jarak 1⁄2 )
b. ( ᵟ Vs Rata – rata dial gauge pada jarak 3⁄4 )
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TATA TULIS PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIKUM FENOMENA
DASAR MESIN

1. Laporan disusun per praktikan dalam 1 buku dimana di dalamnya berisi laporan
per modul yang ditulis dengan tulisan tangan di atas kertas folio bergaris, tinta
warna biru, tulisan harus jelas terbaca dan mengikuti sistematika sebagai
berikut :
Modul 1
Bab 1. Pendahuluan
Bab 2. Tujuan Percobaan
Bab 3. Alat dan Bahan Percobaan
Bab 4. Prosedur Pelaksanaan Percobaan
Bab 5. Tugas dan Pertanyaan

Modul 2
Bab 1. Pendahuluan
Bab 2. Tujuan Percobaan
Bab 3. Alat dan Bahan Percobaan
Bab 4. Prosedur Pelaksanaan Percobaan
Bab 5. Tugas dan Pertanyaan

Modul 3
Bab 1. Pendahuluan
Bab 2. Tujuan Percobaan
Bab 3. Alat dan Bahan Percobaan
Bab 4. Prosedur Pelaksanaan Percobaan
Bab 5. Tugas dan Pertanyaan

Dst
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2. Pendahuluan berisi tentang teori dasar tentang materi percobaan. Dilarang
menyalin sama persis dari panduan. Hendaknya teori dasar dikembangkan
sendiri sesuai kebutuhan (maksimum 2 halaman)
3. Demikian juga dengan Bab 2, 3 dan 4, dilarang menyalin persis dari buku
panduan. Harus ada pengembangan dari praktikan (lebih detail dari panduan),
maksimum 3 halaman untuk ketiga bab tersebut.
4. Bab 5 adalah yang paling penting dan menjawab semua tugas serta pertanyaan
yang ada di setiap modul pada buku panduan ini.
5. Jumlah halaman keseluruhan laporan adalah antara 20-40 halaman.
6. Laporan dijilid dengan kawat spiral putih, diberi cover judul dari karton warna
putih. Tulisan pada cover judul harus diketik times new roman, font 14 dengan
sistematika :
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FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM

Laporan Praktikum Fenomena Dasar Mesin

Oleh :
Nama Praktikan (Nomor Pokok)

Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik ……

Laboratorium Fenomena Dasar Mesin
Program Studi Teknik Mesin
Institut Teknologi Indonesia
Serpong
Tanggal, Bulan, Tahun
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