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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI            
Di isi dengan 

CPL prodi yang 

dibebankan pada 

mataa kuliah,  

dilengkapi dengan 

kode sesuai 

dengan komponen 

dikti (S, PP, KU, 

KK) 

1. Mampu menghasilkan rancangan mekanikal sistem secara komprehensif berdasarkan konsep-konsep Keilmuan yang didukung oleh analisis secara 

sistematis dengan memperhatikan aspek fungsi, teknologi, ekonomi, lingkungan fisik dan sosial secara berkelanjutan. 

2. Mampu melakukan riset untuk merumuskan isu, tujuan, permasalahan dan konsep perencanaan energi terbarukan. 

3. Mampu memperlihatkan hubungan integrasi antara konversi energi, manufaktur, material dan konstruksi sebagai ilmu Teknik Mesin. 

4. Mampu menghasilkan rancangan yang diintegrasikan dengan efektivitas, efisiensi dan kebutuhan energi dalam aplikasi ilmu rekayasa. 

5. Mampu memilih model dan klasifikasi Sistem mekanikal dan  menuangkannya dalam media  gambar dan menyampaikannya pada pihak yang 

berkepentingan. 

6. Mampu memilih dan menggunakan software dalam perencanaan dan perancangan produk manufaktur. 

7. Mampu memberikan penilaian terhadap informasi yang diberikan yang mencerminkan sikap terhadap pengembangan desain berkelanjutan. 

CPMK   
CP-MK 

merupakan uraian 

spesifik dari CPL-

Prodi yang 

berkaitan dengan 

mata kuliah 

Elemen Mesin I 

1. Mampu menjelaskan dan membuat prosedur rancangan suatu elemen mesin.  

2. Mampu menentukan dan menganalisis gaya-gaya & tegangan-tegangan pada elemen mesin.  

3. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan paku keling (rivet joint) pada kontruksi mesin. 

4. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan las (welded Joint) pada konstruksi mesin.  

5. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan baut-mur pada konstruksi mesin. .  

6. Mampu merencanakan dan memilih poras transmisi dan poros gandar pada suatu mesin.  

Diskripsi Singkat 

MK 

Prosedur perancangan pada suatu konstruksi mesin, analisis gaya-gaya dan tegangan-tegangan pada elemen mesin, perencanaan dan analisis 

kekuatan sistem sambungan pada konstruksi Mesin, dan perencanaaan & pemilihan poros transmisi dan poros gandar pada suatu mesin.  

Dosen pengampu Ir. Amru Siregar, MT.  

 

Matakuliah syarat   Tidak ada   
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Analisis Instruksional mata kuliah Elemen Mesin II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis gaya tarik tensile force) & tegangan 

tarik (tensile stress) dan gaya geser (shearing force) & tegangan geser (shearing stress) 

yang bekerja pada komponen-komponen mesin. (2) 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat prosedur perancangan suatu elemen 

mesin. (1) 

Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan sistem sambungan  las welding joint) 

untuk beban-beban terpusat pada konstruksi mesin. (9) 

Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan sistem sambungan paku keling pada bejana-

bejana bertekanan. (6) 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis  momen-momen lengkung (bending 

momen)  & tegangan-tegangan lengkung (bending stress), yang bekerja pada 

komponen-komponen mesin. (3) 

Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan sistem sambungan paku keling untuk beban-

beban eksentrik (7) 

 

Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan sistem sambungan las (welding joint) untuk 

beban-beban eksentrik terpusat pada konstruksi mesin.  (10) 
 

Mahasiswa mampu merencanakan dan memilih poras transmisi dan gandar dengan 

beban kombinasi puntir dan lengkung (lanjutan).  (15) 
 

 
UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

CPMK 

1. Mampu menjelaskan dan membuat prosedur rancangan suatu elemen mesin.  
2. Mampu menentukan dan menganalisis gaya-gaya & tegangan-tegangan pada elemen 

mesin.  

3. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan paku keling (rivet joint) pada 

kontruksi mesin. 

4. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan las (welded Joint) pada 

konstruksi mesin.  

5. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan baut-mur pada konstruksi 

mesin. 

6. Mampu merencanakan dan memilih poras transmisi dan gandar pada suatu mesin. 

Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis momen puntir  & tegangan puntir 

yang bekerja pada komponen-komponen mesin. (4) 

Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan sistem sambungan paku keling untuk 

beban-beban terpusat pada konstruksi mesin. (5) 

 

Mahasiswa mampu merencanakan dan memilih poras transmisi dan gandar dengan 

beban kombinasi puntir dan lengkung.  (14) 

 

Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan sistem sambungan baut-mur untuk beban-

beban terpusat pada konstruksi mesin. (11) 
 

Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan sistem sambungan baut-mur untuk beban-
beban eksentrik pada konstruksi mesin. (12). 

 

Mahasiswa mampu merencanakan dan memilih poras transmisi dan gandar dengan 

puntir murni. (13) 
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Mg Ke- 

 
Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (Sub-CPMK) 
Materi/ Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu Pengalaman Belajar Mahasiswa 

Kriteria dan Indikator 

Penilaian 

Bobot 

Nilai 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

I 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan membuat prosedur 

perancangan suatu elemen mesin 

. 

 

1. Kriteria perancangan 

2. Prosedur Umum dalam Perancangan 

mesin 

3. Pertimbangan Umum dalam 
Perancangan mesin. 

4. Standar, kode, dan peraturan 

pemerintah dalam desain 

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas kelompok 

 

100 

menit 

 
 

 

- 

Indikator :  - 

Kriteria penilaian :  

Penguasaan materi 

 

Bentuk penilaian : 

Tugas mandiri dan 

kelompok. 

 
 
 

5 

 

 

 

II 

Mahasiswa mampu menentukan 

dan menganalisis gaya tarik 

tensile force) & tegangan tarik 

(tensile stress) dan gaya geser 

(shearing force) & tegangan 

geser (shearing stress) yang 

bekerja pada komponen-

komponen mesin. 

1. Jenis gaya-gaya pada elemen 

mesin. 

2. Resultan gaya-gaya pada elemen 

Mesin. 

3. Gaya dan tegangan tarik & tekan 

pada elemen-elemen mesin. 

4. Gaya dan tegangan geser pada 

elemen-elemen mesin. 

  

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

 

100 

menit 

Tugas I :  
1. Hitung gaya yang diperlukan untuk 

membuat lubang dengan diameter 6 

cm pada plat setebal ½ cm. 
Tegangan geser maksimum pada 
plat 3500 kg/cm2. 

2. Sebuah batang dengan panjang 100 
cm dengan profil segi empat 
ukuran 2 cm x 2 cm diberi gaya 
tarik sebesar 1000 kg. Jika modulus 
elastisitas bahan 2 x 106 kg/cm2. 

Hitung pertambahan panjang yang 
terjadi 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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III 

Mahasiswa mampu menentukan 

dan menganalisis  momen-

momen lengkung (bending 

momen)  & tegangan-tegangan 

lengkung (bending stress), yang 
bekerja pada komponen-

komponen mesin. 

 

1. Resultan gaya-gaya lateral pada 

elemen mesin. 

2. Kesetimbangan gaya dan momen 

pada elemen mesin.  

3. Momen inertia luasan. 
4. Persamaan momen dan tegangan 

lengkung. 

 

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

 

100 

menit 

Tugas II :  

Sebuah spindle seperti pada Gambar 
3.6, adalah elemen dari rem industri 
dan dibebani seperti pada pada 

gambar. Setiap beban P adalah sama 
dengan 4 kN dan diterapkan pada 
tengah titik bantalannya. Tentukan 
diameter spindle, jika tegangan 

bending maksimum adalah 120 MPa. 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 
Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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IV 

Mahasiswa mampu menentukan 

dan menganalisis momen puntir  

& tegangan puntir yang bekerja 

pada komponen-komponen 

mesin. 

 

1. Gaya tangensial pada elemen mesin. 

2. Momen puntir (Torsi) pada elemen 

mesin. 

3. Momen inertia polar pada 

penampang silindris dan persegi 

empat. 

4. Rumusan tegangan puntir.   

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

 

100 

menit 

Tugas III :  

Sebuah poros mentransmisikan daya 100 

kW pada 180 rpm. Jika tegangan yang 

diijinkan dalam material adalah 60 MPa, 

tentukan diameter dalam poros. Poros 

tidak boleh memuntir lebih dari 1o pada 

panjang 3 meter. Ambil C = 80 GPa. 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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V 

Mahasiswa mampu menganalisis 

kekuatan sistem sambungan paku 

keling untuk beban-beban 

terpusat pada konstruksi mesin. 

 

1. Klasifikasi paku keling pada 

konstruksi mesin. 

2. Contoh penggunaan sambungan paku 

keling 

3. Jenis-jenis kerusakan pada sistem 

sambungan paku keling.  

4. Efisiensi sambungan paku keling. 

5. Perancangan sistem sambungan paku 

keling untuk beban-beban terpusat.  

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

 

100 

menit 

Tugas IV :  

Sebuah lap joint double keling 

disambungkan antara plat dengan 

ketebalan 15 mm. Diameter keling 25 mm 

dan pitch 75 mm. Jika tegangan tarik 

ultimate adalah 400 MPa, tegangan geser 

ultimate 320 MPa dan tegangan crushing 

ultimate 640 MPa, tentukan gaya 

minimum per pitch yang akan 

memutuskan sambungan. Jika sambungan 

di atas diberi beban yang mempunyai 

angka keamanan 4, tentukan tegangan 

aktual yang terjadi pada plat dan keling. 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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VI 

Mahasiswa mampu menganalisis 

kekuatan sistem sambungan paku 

keling pada bejana-bejana 
bertekanan. 

 

1. Contoh penggunaan sambungan paku 

keling pada bejana bertekanan. 

2. Perancangan sambungan paku keling 
pada bejana bertekanan.   

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 
kelompok 

 

 

 
100 

menit 

Tugas V :  

Hitung efisiensi sambungan paku 
keling jenis single riveted lap joint 
pada plat dengan tebal 6 mm dengan 
diameter lubang / diameter paku 

keling 2 cm dan picth 5 cm  dengan 
asumsi : σt  =  1200 kg/cm2  (bahan 
plat) ⎯ τ   =  900 kg/cm2     (bahan 

paku keling) ⎯ σC  = 1800 kg/cm2   

(bahan paku keling) 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 
Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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VII 

Mahasiswa mampu menganalisis 

kekuatan sistem sambungan paku 

keling untuk beban-beban 

eksentrik. 

 

1. Bentuk-bentuk sistem sambungan 

paku keling untuk beban-beban 

yang eksentrik.  

2. Perancangan sambungan paku 

keling untuk beban-beban 
eksentrik.   

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

 

100 

menit 

Tugas VI :  
Sambungan keling lap joint dibebani 

secara eksentris dirancang untuk bracket 

baja Tebal plat bracket adalah 25 mm. 

Seluruh keling mempunyai ukuran yang 

sama. Beban bracket P = 50 kN; spasi 

keling, C = 100 mm; lengan (arm) beban, 

e = 400 mm.  Beban geser yang diijinkan 

65 MPa dan tegangan crushing adalah 120 

MPa. Tentukan ukuran keling yang 

digunakan untuk sambungan 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 
Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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VIII Evaluasi Tengah Semester tdk 

diberi 

bobot 

 

IX 

Mahasiswa mampu menganalisis 

kekuatan sistem sambungan  las 

welding joint) untuk beban-

beban terpusat pada konstruksi 

mesin. 

 

1. Bentuk geometris sambungan las.  

2. Perancangan  dan perhitungan 

kekuatan sistem sambungan las 

untuk beban-beban terpusat pada 

elemen mesin.    

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

100 

menit 

Tugas VII :  
Sebuah plat lebar 100 mm dan tebal 
10 mm dilas dengan plat lain secara 

las fillet sejajar ganda (double 
paralel fillet weld).  Plat dikenai 
beban statis 80 kN. Tentukan 
panjang las jika tegangan geser 
yang diijinkan dalam las tidak 
melebihi 55 MPa. 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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Mahasiswa mampu menganalisis 

kekuatan sistem sambungan las 

1. Bentuk geometris sambungan las.  

2. Perancangan  dan perhitungan 

1. Ceramah dan 

diskusi. 

 

 

Tugas VIII :  

Sebuah bracket seperti pada 
Gambar 2.23 membawa beban 40 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 
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X (welding joint) untuk beban-

beban eksentrik pada konstruksi 

mesin. 

 

kekuatan sistem sambungan las 

untuk beban-beban eksentrik pada 

elemen mesin.      

2. Tugas 

kelompok 

 

100 

menit 

kN. Hitung ukuran las jika tegangan 
geser yang diijinkan 8A MPa. 

(Huruf A diatas diganti dengan 
nomor terakhir NIM yang 
mengerjakan)..    

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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XI 

Mahasiswa mampu menganalisis 

kekuatan sistem sambungan 

baut-mur untuk beban-beban 

terpusat pada konstruksi mesin.  

 

1. Klasifikasi baut-mur. 

2. Perbandingan sambaungan baut-

mur dengan sistem sambungan 

lainnya.  

3. Perhitungan kekuatan sambungan 
baut-mur dengan beban-beban 

terpusat.   

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

 

100 

menit 

Tugas IX :  

Sebuah baut digunakan untuk 
mengangkat beban 60 kN. Tentukan 
ukuran baut yang digunakan jika 

tegangan tarik ijin : 100 N/mm2. 
Asumsikan ulir kasar (lihat 
toleransi desain baut 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 
Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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XII 

Mahasiswa mampu menganalisis 

kekuatan sistem sambungan 

baut-mur untuk beban-beban 

eksentrik pada konstruksi mesin. 

 

1. Contoh-contoh sambungan baut-

mur dengan beban eksentrik.  

2. Pemilihan dan perhitungan 

sambungan baut-mur dengan beban 

eksentrik.  

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

100 

menit 

Tugas X :  

Sebuah bracket seperti pada 

Gambar 6.17, disambung ke 

tiang vertikal dengan 5 baut 

standar. Tentukan ukuran baut, 

jika tegangan tarik material 

yang aman 7A MPa dan 

tegangan geser yang aman 5A 

MPa. (Huruf A diatas diganti 
dengan nomor terakhir NIM 

yang mengerjakan). 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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XIII 

Mahasiswa mampu merenca-

nakan dan memilih poras 

transmisi dengan puntir murni. 

 

1. Klasifikasi poros transmisi dan 

gandar pada konstruksi mesin. 

2. Kriteria perancangan dan pemilihan 

poros. 

3. Perhitungan diameter poros transmisi 

pejal dan berlubang dengan beban 

torsi murni.  

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

100 

menit 

Tugas XI :  

Sebuah poros berlubang terbuat dari 
bahan baja dengan tegangan geser 
maksimum 62,4 MPa. Poros 
digunakan untuk meneruskan daya 
600 kW pada putaran 500 r/min. 
Hitung dimensi poros luar dan 
dalam jika diemeter luar dua kali 
lebih besar dari diameter dalam dan 
torsi maksimum yang terjadi 20 % 

dari torsi normal 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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XIV 

Mahasiswa mampu merenca-

nakan dan memilih poras 

transmisi dan gandar dengan 

beban kombinasi puntir dan 
lengkung. 

 

1. Momen dan tegangan torsi murni. 

2. Momen dan tegangan lengkung 

murni. 

3. Momen dan tegangan lengkung 
akibat beban aksial. 

 

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

100 

menit 

Tugas XII :  

Sebuah poros digunakan untuk 
meneruskan daya 10 kW pada 
putaran 400 r/min. Jika poros 
terbuat dari bahan dengan 
tegangan geser ijin 40 MPa, hitung 
diameter poros yang diperlukan. 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  
Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

 
 
 

5 
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kelompok.    

XV Mahasiswa mampu merenca-

nakan dan memilih poros 

transmisi dan gandar dengan 

beban kombinasi puntir dan 

lengkung (lanjutan).  

 

1. Pemilihan dan perhitungan diameter 

poros transmisi pejal dan gandar 

akibat kombinasi momen torsi, 

momen lengkung dan gaya aksial. 

  

1. Ceramah dan 

diskusi. 

2. Tugas 

kelompok 

 

100 

menit 

Tugas XIII :  
Sebuah poros terbuat dari Mild Steel 

digunakan untuk meneruskan daya 
23 kW pada putaran 200 r/min. Jika 
beban momen lentur yang diterima 
poros sebesar 562,5 x 103 Nmm, 
tegangan geser ijin 42 MPa dan 
tegangan tarik ijin 56 MPa, berapa 
diameter poros yang diperlukan jika 
beban berupa beban fluktuasi dengan 

tipe gradually applied loads ? 

Indikator :  

Kemampuan menyelesaikan 

tugas mandiri dan kelompok. 

Kriteria penilaian:  

Penguasaan materi 

Bentuk Penilaian :  

Tugas mandiri dan 

kelompok.    
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XVI Evaluasi Akhir Semester tdk 

diberi 

bobot 
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CPMK SUB-CPMK 
1. Mampu menjelaskan dan membuat prosedur rancangan 

suatu elemen mesin.  

 Kriteria perancangan 

 Prosedur Umum dalam Perancangan mesin 

 Pertimbangan Umum dalam Perancangan mesin. 

 Standar, kode, dan peraturan pemerintah dalam desain. 
2. Mampu menentukan dan menganalisis gaya-gaya & 

tegangan-tegangan pada elemen mesin. . 

 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis gaya-gaya dan tegangan normal. 
 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis gaya-gaya dan tegangan geser. 

3. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan 

paku keling (rivet joint) pada kontruksi mesin. 

 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis sistem sambungan paku keling untuk 

beban-beban aksial pada komponen mesin. 

 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis sistem sambungan paku keling untuk 

beban-beban eksentrik pada konstruksi mesin  

4. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan 

las (welded Joint) pada konstruksi mesin.  

 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis sistem sambungan las untuk beban-

beban aksial pada komponen mesin  
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 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis sistem sambungan las untuk beban-

beban eksentrik pada konstruksi mesin. 

5. Mampu merencanakan dan menganalisis sistem sambungan 

baut-mur pada konstruksi mesin. 

 

 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis sistem sambungan baut mur untuk 

beban-beban aksial pada komponen mesin. 
 Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis sistem sambungan baut mur untuk 

beban-beban eksentrik pada komponen mesin. 
6. Mampu merencanakan dan memilih poras transmisi dan 

gandar pada suatu mesin. 

 Mahasiswa mampu merenca-nakan dan memilih poras transmisi dengan puntir murni. 
 Mahasiswa mampu merenca-nakan dan memilih poras transmisi dan gandar dengan beban 

kombinasi puntir dan lengkung. 
 

 

 
 
 
 


