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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Polisi Tidur 

Istilah atau polisi tidur ini berasal dari Bahasa Inggris Britania sleeping 

policeman. Polisi tidur sudah dicatat Abdul Chaer dalam Kamus Idiom Bahasa 

Indonesia (1984) dan diberi makna “rintangan (berupa permukaan jalan yang 

ditinggikan) untuk menghambat kecepatan kendaraan” jadi, ungkapan polisi tidur 

pasti sudah ada sebelum tahun 1984. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama (1988) dan Edisi Kedua 

(1991), polisi tidur belum terdaftar. Polisi tidur mulai diakui dalam KBBI Edisi 

Ketiga (2001) dan diberi makna “bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara 

melintang untuk menghambat laju kendaraan”. 

John M. Echols dan Hasn Shadily mencantumkannya dalam Kamus 

Indonesia-Inggris Edisi Ketiga (1989) dan menginggriskannya menjadi traffic 

bump. 

Alan M. Steven dan A. Ed Schmidgall-Tellings pun mencatat polisi tidur 

dalam kamus lengkap Indonesia-Inggris (2005) dan menginggriskannya menjadi 

speed trap, traffic bump dan speed bump. 

 

Gambar 2.1 Polisi Tidur 

(Sumber : lit. 7)  
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Berdasarkan istilah tersebut maka pengertian dari polisi tidur adalah bagian 

jalan yang ditinggikan yang biasannya berupa tambahan aspal atau semen yang 

dipasang melintang di jalan untuk memperlambat laju / kecepatan kendaraan. Untuk 

meningkatkan keamanan dan keselamatan maka ketinggian polisi tidur diatur dan 

dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya 

polisi tidur. 

Akan tetapi polisi tidur yang umumnya ada di Indonesia lebih banyak yang 

bertentangan dengan desain polisi tidur yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan No 3 Tahun 1994 dan hal yang demikian ini bahkan dapat 

membahayakan keamanan dan keselamatan para pemakai jalan tersebut. 

 

2.2 Peraturan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tentang 

Polisi Tidur 

Dalam pembuatan polisi tidur ini tidak seenaknya dibuat, ada berbagai aturan 

yang harus dilaksanakan, aturan ini ada pada pada “KEPUTUSAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 3 TAHUN 1994, tentang ALAT 

PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN”.  

1) BAB II (JENIS ALAT PENGENDALI DAN PENGAMANAN PEMAKAI 

JALAN) 

Pasal 2 

1. Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau 

pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas 

jalan terdiri dari : 

a. Alat pembatas kecepatan. 

b. Alat pembatas tinggi dan lebar. 

2) BAB III (ALAT PENGENDALI PEMAKAI JALAN, Bagian Pertama, Alat 

Pembatas Kecepatan) 

Pasal 3 

1. Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang 

berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi 

kecepatan kendaraannya. 
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2. Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa 

peninggian sebagai badan jalan melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, 

tinggi, dan kelandaian tertentu. 

Pasal 4 

1. Alat Pembatas kecepatan ditempatkan pada : 

a. Jalan dilingkungan pemukiman. 

b. Jalan yang mempunyai kelas jalan II C. 

c. Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. 

2. Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada posisi 

melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas. 

3. Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana 

dimaksud dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

Pasal 5 

2. Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda 

berupa garis serong dari cat berwarna putih atau kuning 

Pasal 6 

1. Bentuk Penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai 

trapesium dan bagian menojo di atas badan jalan maksimum 12 cm 

2. Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya 

mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%. 

3. Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

proporsional dengan bagian menonjol diatas badan jalan maksimum 15 cm. 

Pasal 7 

1. Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang 

sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang 

mempunyai pengaruh serupa. 

2. Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan 

keselamatan pemakai jalan. 
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Gambar 2.2 Desain Polisi Tidur sesuai dengan Keputusan Menteri 

Perhubungan No 3 Tahun 1994  

(Sumber : lit. 8)  

 

2.3 Pengertian Piezoelectric 

Piezoelectric ditemukan oleh Curie bersaudara yang terdiri dari Piere Curie 

dan Jacques Curie pada tahun 1880. Mereka menggabungkan pengetahuan mereka 

tentang pyroelectric, suatu kejadian dimana material menghasilkan sebuah 

potensial listrik dikarenakan perubahan suhu, dengan pemahaman mereka terhadap 

struktur kristal mendasar yang memunculkan efek pyroelectric tersebut. Namun, 

Curie bersaudara tidak terlalu membahas efek piezoelectric.  

Piezoelectricity adalah sebuah fenomena saat sebuah gaya yang diterapkan 

pada suatu segment bahan menimbulkan muatan listrik pada permukaan segment 

bahan tersebut yang disebabkan oleh adanya distribusi muatan listrik pada sel-sel 

kristal. Nilai koefisien piezoelectric berada pada rentang 1-150 

picocoulomb/Newton. Sehingga besarnya daya yang dihasilkan tergantung dengan 

luas dan jenis material. 
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Bahan piezoelectric adalah material yang memproduksi medan listrik ketika 

dikenai regangan atau tekanan mekanis. Sebaliknya, jika medan listrik diterapkan, 

maka material tersebut akan mengalami regangan atau tekanan mekanis. Bahan 

piezoelectric alami diantaranya : Kuarsa, berlinite, tumalin dan garam rossel. Bahan 

piezoelectric buatan diantaranya : Barium tinanate, Lead Zirconium, dan lain 

sebagainya. 

Material piezoelectric adalah keramik yang terpolarisasi, seperti material 

kuarsa atau barium titanate yang akan menghasilkan medan listrik material berubah 

dimensinya akibat gaya mekanik. Keramik yang terpolarisasi disini yaitu beberapa 

bagian molekul bermuatan positif dan sebagian yang lain bermuatan negatif dengan 

elektroda-elektroda yang menempel pada dua sisi yang berlawanan. Pada saat 

medan listrik melewati material, molekul yang terpolarisasi akan menyesuaikan 

dengan medan listrik, dihasilkan dipole yang terinduksi dengan molekul atau 

struktur kristal materi. 

 

 

Gamabar 2.3 Piezoelectric 

(Sumber : lit. 3) 

 

2.4 Prinsip Kerja Piezoelectric 

Efek piezoelectric terjadi jika medan listrik terbentuk ketika material dikenai 

tekanan mekanik. Pada saat medan listrik melewati material, molekul yang 
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terpolarisasi akan menyesuaikan dengan medan listrik, dihasilkan dipole yang 

terinduksi dengan molekul atau struktur kristal materi. Fenomena tersebut dikenal 

dengan electrostiction.  

Lantai Piezoelectric ini bekerja dengan prinsip tekanan, saat terjadi 

perubahan tekanan alat ini akan menghasilkan listrik dalam jumlah yang kecil, 

namun jika digunakan banyak, alat ini dalam suatu wilayah yang luas akan mampu 

menghasilkan listrik yang cukup besar.  

Untuk penggunaan pada kehidupan sehari hari sebenarnya alat ini sangat 

berguna untuk menghasilkan energi, namun pemasanganya harus pada tempat 

tertentu yang potensial dan juga mengalami perubahan tekanan seperti polisi tidur 

di jalan raya, sehingga alat ini efektif dalam menghasilkan listrik. Dan akan menjadi 

inovasi baru dalam menghasilkan listrik agar dapat mengurangi penggunaan bahan 

bakar.  

 

Gambar 2.4 Prinsip Kerja Efek Piezoelectric 

(Sumber : lit. 1)  

 

2.5 Kelebihan Piezoelectric 

Elemen Piezoelectric mempunyai beberapa kelebihan yang penting 

dibandingkan mekanisme sensor yang lain. Pertama dan yang paling utama adalah 

fakta bahwa piranti tersebut membangkitkan sendiri tegangannya. Karena itu 

elemen ini tidak memerlukan daya dari luar untuk opersionalnya. Untuk suatu 
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aplikasi di mana konsumsi daya sangat terbatas, piranti Piezoelectric sangat 

berguna. 

 

2.6 Kelemahan Piezoelectric 

Piezoelectric bukanlah suatu dielektrik yang bagus. Ada sedikit kebocoran 

muatan pada material Piezoelectric. Karena fenomena ini, ada suatu konstanta 

waktu penyimpangan tegangan pada Piezoelectric setelah diberikan suatu gaya. 

Konstanta waktu ini tergantung pada kapasitansi elemenya dan pada resistansi 

kebocorannya. Konstanta waktunya berada pada orde 1 detik. Karena efek ini, 

Piezoelectric kurang bermanfaat untuk mendeteksi besaran statik seperti berat suatu 

benda. 

Kekurangan utama piezoelectric ini adalah sensitifitasnya hanya bagus untuk 

sinyal yang berubah-ubah terhadap waktu. Piezoelectric tidak dapat beroperasi 

untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sensitifitas terhadap besaran statik, 

karena itu piezoelectric hanya dapat bekerja jika ada sinyal yang berubah terhadap 

waktu. 

 

2.7 Dasar Teori Listrik 

2.7.1 Kelistrikan 

Kita ketahui bahwa suatu materi terdiri dari atom-atom, yang memiliki 

sejumlah partikel dasar, yaitu proton yang bermuatan listrik positif, dan neutron 

yang tak bermuatan yang berada dalam inti atom serta elektron yang bermuatan 

listrik negatif yang bergerak pada orbit disekitar inti atom secara normal, suatu atom 

bermuatan listrik netral karena muatan listrik negatif dari elektron setimbang 

dengan muatan listrik proton. Atom-atom ini akan bermuatan listrik positif bila 

kehilangan elektron dan menjadi bermuatan listrik negatif bila mendapatkan 

elektron dari atom-atom lain. 

Pada teori rangkaian, arus umumnya dipandang sebagai gerakan muatan 

listrik positif, hal ini sesuai dengan konvensi dari Benjamin Franklin (1706-1970), 

yang menyatakan bahwa arus pada penghantar logam adalah gerakan elektron 
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bebas dari atom-atom logam, yang kita ketahui bermuatan listrik negatif. Dengan 

demikian arah arus listrik berlawanan dengan arah gerakan elekton. 

Terdapat beberapa jenis arus yang umum digunakan, yaitu arus listrik searah 

(DC) seperti yang dihasilkan oleh daya untuk peralatan elektronika, baterai dan 

sumber listrik searah lainnya dan arus listrik bolak-balik (AC) yang umumya 

merupakan fungsi sinusoid yang digunakan untuk peralatan rumah tangga atau 

mesin-mesin industri. 

Alat ukur arus listrik disebut Ampere meter. Alat ini harus dihubungkan seri 

dengan beban yang diukur, seperti ditunjukkan pada gambar dibawah. Agar ampere 

meter ini tidak mempengaruhi besarnya arus yang diukur, maka tahanan dalam 

ampere harus nol. 

 

Gambar 2.5 Contoh Pengukuran Arus Listrik 

(Sumber : lit. 4) 

 

Muatan dalam suatu konduktor yang berupa elektron-elektron bebas dapat 

bergerak secara acak. Jika kita menghendaki agar gerakannya menyatu (tidak acak), 

maka kita dapat mendefinisikan tegangan atau beda potensial pada suatu elemen 

adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakan suatu muatan (1 C) dari suatu 

terminal ke terminal lain. Satuan dari tegangan atau beda potensial disebut dengan 
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V. Satuan ini diambil dari nama ahli fisika berkebangsaan Italia, yaitu Alesannndro 

Giuseppe Antonio Anastasio Va (1745-1827), yang menemukan baterai Va.  

 

2.7.2 Kapasitor  

Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik dengan 

satuan kapasitansinya adalah Farad. Kapasitor memiliki banyak fungsi sebagai 

penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan 

arus AC (Alternating Current), sebagai isolator yang menghambat arus DC (Direct 

Current) dan sebagai filter dalam rangkaian power supply (catu daya). Pada alat ini 

digunakan kapasitor dengan kapasitasnya sebesar 10nf. 

 

Gambar 2.6 Kapasitor 

(Sumber : diolah) 

 

2.7.3 Dioda 

Dioda adalah merupakan komponen pasif. Dioda memiliki dua/kaki yaitu 

kaki anoda dan kaki katoda. Dioda terbuat dari bahan semi konduktor tipe P dan 

semi konduktor tipe N yang di sambungkan. 

Semi konduktor tipe P berfungsi sebagai Anoda dan semi konduktor tipe N 

yang berfungsi sebagai katoda. Pada daerah sambungan 2 jenis semi konduktor 

yang berlawanan ini akan muncul daerah deplesi yang akan membentuk gaya 

barier. Gaya barier ini dapat ditembus dengan tegangan + sebesar 0,7 V yang 

dinamakan sebagai break down vage, yaitu tegangan minimum dimana dioda akan 

bersifat sebagai konduktor/penghantar arus listrik. 
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Dioda bersifat menghantarkan arus listrik hanya pada satu arah saja, yaitu jika 

kutub anoda kita hubungkan dengan tegangan maka akan mengalir arus listrik dari 

anoda ke katoda (bersifat konduktor). Jika polaritasnya kita balik maka arus yang 

mengalir hampir nol atau bersifat isolator. 

Karena sifat dioda yang bekerja sebagai konduktor jika beri bias maju dan 

bekerja sebagai isolator pada bias mundur, maka dioda sering digunakan sebagai 

penyerah (rectifier) arus bolak-balik. Contoh penggunaanya adalah pada rangkaian 

adaptor. 

Menurut bahan semi konduktor yang digunakan dalam pembuatannya, diodea 

ada 2 jenis yaitu : 

1. Dioda silikon 

2. Dioda germanium 

Adapun menurut penggunaannya dioda terdiri dari dioda p-n dan Schottky, 

dan perbedaan yang paing penting antar p-n dan dioda Schottky adalah dari 

membalikkan waktu pemilihan, ketika beralih dari keadaan tidak menghantarkan 

ke keadaan menghantarkan dan sebaliknya. Dimana dalam dioda p-n waktu 

pemilihan balik dapat dalam orde ratusan nano-detik dan kurang dari 100 nano-

detik untuk dioda cepat. Pada alat ini dioda yang digunakan sebesar 1 ampere. 

 

Gambar 2.7 Dioda 

(Sumber : diolah) 
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2.7.4 Resistor 

Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki 

nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan 

mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Pada alat ini menggunakan 

kapasitor 100 Ohm. 

 

Gambar 2.8 Resistor 

(Sumber : diolah) 

 

2.7.5 Switch 

Switch adalah alat yang dapat atau memiliki fungsi untuk menghubungkan 

dan memutuskan aliran listrik (arus listrik) pada jaringan arus listrik kuat maupun 

jaringan arus listrik yang lemah. Sistem kerjanya sebagai pemutus atau pemilih 

sinyal secara mekanik. Perbedaan saklar atau switch arus listrik kuat dan arus listrik 

lemah adalah bentuknya yang kecil kalau dipakai untuk alat peralatan elektronika 

arus lemah, sedangkan arus yang kian besar atau kuat, switch yang digunakan pun 

semakin besar. 

 

Gambar 2.9 Switch 

(Sumber : diolah) 

http://abi-blog.com/category/listrik/
http://abi-blog.com/category/mekanik/
http://abi-blog.com/tag/elektronika/
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2.7.6 Lampu LED 

Kata LED merupakan singkatan dari light-Emitting Diode (dioda cahaya) 

ialah suatu semi konduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak 

koheren ketika diberi tegangan maju. Gejala ini termasuk bentuk 

elektroluminesensi. Warna yang dihasilkan bergantung pada beban semi konduktor 

yang dipakai. 

 

Gambar 2.10 Struktur LED 

(Sumber : lit. 11) 

 

Lampu LED memiliki beberapa keunggulan dari lampu konvensional yang 

sebelumnya kita gunakan (neon, bohlam dan lainnya) sehingga lampu LED layak 

disebut sebagai lampu masa depan dan mulai digunakan dari sekarang. 

Beberapa keuntungan yang didapat apabila menggunakan lampu LED 

ketimbang lampu neon/pijar : 

1. Dengan menggunakan lampu LED kita bisa menghemat tagihan listrik, lampu 

pijar hanya bisa mengubah sekitar 8% dari konsumsi listrik yang digunakan 

menjadi cahaya, dibandingkan dengan lampu LED yang bisa mengubah dua 

kali lipat yaitu sekitar 15%-25%. 

2. LED menghasilkan panas lebih sedikit. Dengan begitu cahaya yang 

dihasilkannya tidak panas. Itu artinya LED tidak akan membuat ruangan di 

rumah menjadi lebih panas lagi. Berbeda dengan lampu pijar/neon biasa, yang 

cahayanya relatif panas. 
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3. Lampu LED lebih ramah lingkungan bebas dari bahaya merkuri jadi sangat 

aman digunakan dimana saja. 

4. Lampu LED tidak mengandung sinar ultaviolet yang dapat merusak mata dan 

kulit. 

5. Lampu LED jauh lebih tahan lama, 60 kali dari lampu pijar dan 10 kali dari 

lampu neon.  

 

2.8 Teori Pemilihan Bahan 

Dalam setiap proses rancang bangun, pemilihan bahan untuk komponen 

mesin merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan bahan adalah jenis dan sifat yang harus digunakan 

misalnya bahan tersebut tahan terhadap korosi, tahan terhadap keausan, berapa 

besar tingkat keuletannya dan yang lain-lain. 

Tujuan pemilihan bahan dan karakteristiknya agar bahan yang digunakan 

antara lain seefisien mungkin dan selalu melalui proses perhitungan kekuatannya 

dan sumber pengadaanya. 

Kriteria pemilihan bahan dalam pembuatan rancang bangun polisi tidur ini 

adalah, kekuatan dalam menahan beban tekan oleh kendaraan terhadap polisi tidur 

tersebut. Dalam pemilihan bahan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

antara lain : 

 

2.8.1 Sifat Mekanis Bahan 

Sifat mekanis bahan adalah daya tahan dan kekuatan bahan terhadap kekuatan 

bahan terhadap gaya yang diterimanya. Dalam suatu perencanaan perlu diketahui 

sifat mekanis dari bahan agar dalam menentukan bahan yang digunakan menjadi 

efektif dan efisien. 

Dengan mengetahui sifat mekanis bahan, maka dapat diketahui bahwa bahan 

tersebut mampu menerima beban yang sesuai dengan fungsi dari masing-masing 

komponen. Sifat mekanis suatu bahan meliputi kekuatan tarik, modulus elastisitas, 

tegangan geser, tegangan puntir dan lain-lain. 
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2.8.2 Sifat Fisis Bahan 

Sifat fisis bahan adalah daya tahan dan kekuatan bahan yang dipengaruhi oleh 

unsur-unsur pembentukan bahan tersebut, sifat fisis bahan perlu diketahui agar kita 

dapat menentukan bahan yang cocok untuk digunakan. Sifat fisis bahan dapat 

meliputi kekerasan, titik leleh bahan, dan ketahanan terhadap korosi. 

 

2.8.3 Fungsi Komponen 

Dalam merancang suatu rancang bangun, harus diperhatikan fungsi dari 

komponen-komponen yang akan digunakan, karena penempatan bahan harus sesuai 

dengan fungsi dan kegunaanya sehingga tidak terjadi beban yang berlebihan pada 

bahan yang tidak mampu menahan beban tersebut. 

Bahan penunjang dari alat yang akan dibuat memiliki fungsi yang berbeda 

antara bagian satu dengan bagian yang lain, tetapi fungsi dari masing-masing 

bagian tersebut saling mempengaruhi antara bagian satu dengan bagian yang 

lainnya. 

 

2.8.4 Mudah Pengerjaanya 

Dalam perencanaan suatu alat, perlu dipertanyakan apakah bahan yang 

digunakan mudah didapat atau tidak, walaupun bahan yang direncanakan sudah 

cukup baik tapi jika tidak didukung oleh persediaan pasaran, maka perencanaan 

mengalami kesulitan atau permasalahan dikemudian hari karena bahan yang akan 

digunakan itu tidak dapat digunakan maka penting untuk mempunyai komponen 

pengganti dan tersedia di pasaran. 

Selain itu harga yang digunakan diusakan murah namun memiliki kekuatan 

yang sesuai dengan perencanaan, karena biaya merupakan salh satu faktor yang 

harus diperhatikan dalam perencanaan hal ini untuk bertujuan agar dapat menekan 

biaya produksi. 

 

2.8.5 Efisiensi Bahan 

Dengan memegang prinsip ekonomi dan berlandaskan pada perhitungan yang 

memadai, maka diharapkan biaya produksi pada tiap-tiap unit sekecil mungkin. Hal 
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ini dimaksudkan agar hasil-hasil produksi dapat bersaing dipasaran terhadap 

produk-produk lain dengan spesifiksi yang sama. 

 

2.8.6 Pengaruh Lingkungan 

Sebelum kita membuat suatu mesin, hendaknya kita mengetahui apakah 

mesin yang kita tempati, karena setiap mesin memiliki ketahanan yang berbeda jika 

digunakan pada kondisi tertentu, minsalnya pada lingkungan basah, dekat pantai 

dan lain sebagainya. 

 

2.8.7 Harga 

Bahan-bahan yang digunakan diusahakan semurah mungkin dengan tidak 

mengurangi kualitas dan bahan tersebut, hal ini bertujuan agar menekan biaya 

produksi.  

 

2.9 Bagian-Bagian Utama dan Bahan yang digunakan 

1. Rangka Polisi Tidur 

Bahan untuk membuat rangka polisi tidur ini menggunakan kayu balok 

dengan dimensi (70 × 50) mm dan plat bordes dengan dimensi (90 × 25 × 3) 

mm. 

 

Gambar 2.11 Rangka Polisi Tidur 

(Sumber : diolah) 
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2. Peletak Piezoelectric pada Polisi Tidur 

Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan piezoelectric dan 

bahan yang digunakan adalah besi UNP 125× 65 × 6 dan papan kayu . 

 

Gambar 2.12 Peletak Piezoelectric pada Polisi Tidur 

(Sumber : diolah) 

 

3. Rangkaian Piezoelectric 

Rangkaian ini terdiri dari sambungan piezoelectric yang berfungsi sebagai 

penghasil tegangan listrik. 

 

Gambar 2.13 Rangkaian Piezoelectric 

 (Sumber : diolah) 
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2.10 Cara Kerja Alat  

Polisi tidur dirancang dan dibuat dengan menggunakan efek Piezoelectric 

sebagai sumber penghasil energi listrik. Prinsip kerja polisi tidur yang pertama kali 

yaitu kendaraan melewati gundukan polisi tidur yang terkena gaya akan menekan 

kebawah ditempat dimana piezoelectric diletakkan dan dari penekanan 

piezoelectric ini akan menghasilkan tegangan listrik. 

 

2.11 Dasar Perhitungan 

Dalam perencanaan rancang bangun prototipe penghasil energi listrik dari 

efek piezoelectric ini dibutuhkan dasar-dasar perhitungan yang menggunakan teori 

dan rumus-rumus tertentu. Adapun teori dan rumus-rumus tersebut antara lain : 

1. Gaya beban  

𝐹 = 𝑚 × 𝑔         ……(3.1, lit. 11, 2017 hal 8)  

Keterangan : 

F = Gaya yang terjadi pada polisi tidur (N) 

𝑚 = massa (kg) 

𝑔 = 9,8 m/𝑠2 

 

2. Free body diagram 

Syarat keseimbangan :  

∑F𝑦 = 0 (gaya lintang arah sumbu y)   ……(3.2, lit. 10, 2017 hal 60) 

∑F𝑥 = 0 (gaya lintang arah sumbu x)   ……(3.3, lit. 10, 2017 hal 60) 

∑M𝑦 = 0 (momen lentur arah sumbu y)  ……(3.4, lit. 10, 2017 hal 60) 

∑M𝑥 = 0 ((momen lentur arah sumbu x)  ……(3.5, lit. 10, 2017 hal 60) 

 

3. Momen inersia persegi panjang 

𝐼𝑥 =  
𝑏 .ℎ3

12
        …...(3.6, lit. 7, 2017)  

Keterangan : 

Ix = momen inersia (mm4) 

b = lebar bidang (mm) 
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h = tiggi bidang (mm) 

 

4. Perhitungan tegangan lentur 

𝜎 =
𝑀 .𝑦

𝐼
        ….. (3.7, lit 12, 2017 hal 13) 

Keterangan : 

𝜎 = Tegangan lentur yang terjadi pada batang (N/mm2)  

M = Momen lentur yang terjadi pada batang (Nmm)  

y  = Setengah panjang benda kerja yang mendapat beban ke garis normal  

        (mm)    

 

5. Perhitungan pengecekan pada rangka 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥 .𝑦

𝐼𝑡𝑜𝑡
        .....(3.8, lit 12, 2017 hal 13)  

Syarat 𝜎max <  𝜎izin 

Keterangan : 

𝜎max= Tegangan normal maksimal yang terjadi pada rangka (N/mm2)  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = Momen lentur maksimal yang terjadi pada batang (N𝑚𝑚)  

y  =  Setengah panjang benda kerja yang mendapat beban ke garis normal  

        (mm)    

 

6. Rumus terkait pengelasan 

a. Rumus tegangan geser yang terjadi (menggunakan Type Lap joint atau 

Parallel)  

   𝜏𝑔  =  
𝐹×√2

𝑡 × 𝑙
        …… (3.9, lit 10, 2017 hal 29)  

 Keterangan : 

 𝐹 = Gaya (N) 

 𝑡 = Tebal Plat (mm)  

 𝑙 = Lebar Plat (mm) 

b. Rumus tegangan geser yang diizinkan pada lasan 
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    𝜏𝑔𝑖  =  
𝜏𝑔

𝑣
        …..(3.10, lit 10, 2017 hal 30)  

Keterangan : 

𝜏𝑔𝑖= Tegangan geser izin pelat pada lasan (N/mm2)  

𝜏𝑔 = Tegangan geser yang terjadi (N/mm2)  

v   =  Faktor konsentrasi Tegangan    


