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Abstrak 

Sistem mekanik dua dimensi yang terdiri dari sejumlah massa yang dihubungkan dengan pegas kompresi telah 

digunakan dalam penelitian ini. Model ini mengasumsikan bahwa tanah lempung mempunyai sifat elastik, 

sehingga fenomena high pile rebound tiang pancang di tanah lempung dapat disimulasikan. Perpindahan 

masing-masing blok massa akibat penyisipan model tiang direkam dengan menggunakan kamera video dan 

hasil yang didapat adalah sesuai dengan fenomena high pile rebound tiang pancang. 

Kata-kata kunci: sistem mekanik, pegas kompresi, tanah lempung, high pile rebound, tiang pancang 

PENDAHULUAN 

Menurut Hussein dkk. [1], tanah tertentu menunjukkan perilaku elastis yang signifikan, sehingga 

menyebabkan high pile rebound (HPR) yang tidak diharapkan selama proses instalasi tiang pancang. Dalam 

disertasinya,  Dekhn [2] menggambarkan HPR sebagai gerakan ke atas tiang setelah setiap hammer blow seperti 

yang diilustrasikan pada Gambar 1 [3]. Tanah pada zona rebound dideskripsikan sebagai tanah halus 

impermeabel hingga butiran campuran (seperti silty sand atau impermeabel silty clay) [2, 4]. HPR sendiri 

umumnya cenderung meningkat seiring pemancangan berlangsung karena peningkatan tekanan air pori. 

Bingjian [5] menemukan bahwa pemancangan tiang pada tanah tersaturasi menghasilkan ekspansi spherical 

cavity pada ujung tiang dikarenakan tekanan dan deformasi air pori tersebut. 

Secara umum, pemodelan tanah adalah hal yang kompleks karena ketidakhomogenan di lapangan. Sebagai 

pendekatan pertama, simulasi ini berfokus pada kasus homogen. Model yang digunakan dalam penelitian ini 

sangat sederhana dan telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, khususnya untuk objek yang dapat 

mengalami deformasi [6, 7]. Dalam makalah ini dijelaskan sistem pegas-massa yang telah digunakan untuk 

mensimulasikan HPR tiang pancang. 
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Gambar 1. Ilustrasi high pile rebound [3]. 

TEORI DAN EKSPERIMEN 

Suatu sistem fisis terskalakan dapat direpresentasikan dalam suatu model fisik. Keuntungan utama dari 

model fisik adalah lingkungan tertutup yang terkontrol dari eksperimen yang dilakukan. Model fisik 

memungkinkan variable-variabel independen dapat diubah setiap kali variabel dependen adalah konstan untuk 

menyelidiki hubungan sebab dan akibat dan respon model terhadap variabel yang berubah. Lebih lanjut lagi, 

model fisik memungkinkan fenomena fisik yang kompleks (yang mungkin belum dideskripsikan atau 

dipahami) untuk disimulasikan tanpa memerlukan penyederhanaan matematis atau teori dari proses yang 

mengaturnya [8]. 

Model pegas-massa merupakan model yang sangat sederhana dan intuitif. Sistem pegas-massa telah secara 

luas digunakan untuk memodelkan tekstil, jaringan organ lunak seperti otot, atau objek yang dapat mengalami 

deformasi lainnya. Sistem ini juga telah digunakan untuk mendeskripsikan berbagai perilaku elastik yang 

berbeda seperti anisotropi, heterogenitas, non linearitas dan inkompresibilitas [9]. Pegas yang menghubungkan 

antar titik massa berlaku sebagai gaya internal yang berkaitan langsung dengan elastisitas. Adapun dalam 

penelitian ini, model pegas-massa yang digunakan dibatasi dengan penggunaan jenis pegas yang sama untuk 

mengasumsikan sistem fisis yang homogen. 

 

 

Gambar 2. Ilustrasi model tiang dan sistem pegas-massa. 
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 Secara umum, pegas terbagi menjadi beberapa tipe, yakni pegas ekstensi, pegas kompresi, pegas torsi, pegas 

konstan, dan pegas variabel [10]. Tipe pegas yang digunakan dalam simulasi ini adalah pegas kompresi dari 

bahan stainless steel. Sementara itu, kancing dimanfaatkan untuk memodelkan massa. Gambar 2 

mengilustrasikan model tiang dan sistem pegas-massa yang dibangun, di mana suatu massa dihubungkan 

dengan massa yang lain oleh pegas. 

Kancing yang digunakan memiliki massa 0,180 g, diameter 11,600 mm, dan tebal 1,600 mm. Sedangkan 

pegas yang digunakan memiliki massa 0,147 g, panjang 29,250 mm, diameter luar 3,800 mm, diameter kawat 

0,100 mm, dan jumlah lilitan aktif sebanyak 16 lilitan. Dalam penentuan konstanta pegas ada dua perumusan 

yang dapat digunakan bergantung kepada informasi yang dimiliki. Persamaan (1) adalah persamaan yang 

paling umum digunakan jika dimensi pegas yang digunakan diketahui, dengan detail seperti yang ditampilkan 

pada Gambar 3, namun beban dan jarak perubahan panjang pegas tidak diketahui (sehingga perhitungan dengan 

Hukum Hooke sulit dilakukan) [11]: 
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di mana 

d = diameter kawat (mm) 

D = diameter rata-rata pegas (mm) 

N = jumlah lilitan aktif 

G = modulus elastisitas geser material kawat (kawat stainless steel, 
677,200 10G   kPa) 

k = konstanta pegas (N/mm)  

 

 

Gambar 3. Ilustrasi dimensi pegas kompresi dengan N = 7. 

 

Adapun model tiang dibuat bervariasi dari bahan akrilik dengan ketebalan 4 mm. Massa masing-masing 

52,996 g, 64,135 g, dan 75,221 g untuk model tiang 1, model tiang 2, dan model tiang 3 secara berurutan. 

Semua model tiang memiliki panjang 170 mm, dan lebar masing-masing adalah 50 mm, 60 mm, dan 70 mm, 

serta panjang tip adalah 25 mm, 30 mm, dan 35 mm secara berurutan. Dengan kata lain, semua ujung model 

tiang membentuk sudut 45o. Sementara itu, sistem pegas-massa dua dimensi yang dibuat memiliki dimensi 600 

mm x 245 mm dengan lebar celah untuk penyisipan model tiang adalah 30 mm. 

Simulasi dilaksanakan dengan menyisipkan model tiang terhadap celah pada sistem pegas-massa dengan 

memberikan gaya eksternal berupa gaya impuls hF  secara tegak lurus seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

3. Gaya tersebut harus cukup kuat untuk membuat model tiang terpenetrasi ke sistem pegas-massa, namun tidak 

hingga model tiang masuk terlalu dalam dan tertanam. Kamera video Nikon L840 16 Megapiksel dengan 1/2.3" 

CMOS Image Sensor diposisikan paralel terhadap sistem pegas-massa untuk merekam pergerakan model tiang 

dan perubahan posisi massa selama simulasi sebagai video Full HD 1080p 30 fps. Simulasi dilakukan berulang 

untuk ukuran model tiang yang berbeda. 

Untuk menganalisis video rekaman hasil eksperimen software Tracker Video Analysis and Modelling Tool 

digunakan dalam penelitian ini. Tracker merupakan software analisis video dan pemodelan grafis yang 

dibangun di atas framework Java Open Source Physics (OSP). Fitur dari Tracker yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini adalah Tracking, sehingga perubahan posisi titik yang hendak di-track pada setiap frame dari 

video rekaman simulasi dapat diperoleh. Tip atau ujung dari model tiang ditetapkan sebagai titik massa untuk 
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 tracking, dan posisi awal titik massa tersebut ditetapkan sebagai koordinat (0,0). Calibration Stick 

dimanfaatkan untuk mengkalibrasi satuan piksel menjadi centimeter.  

HASIL DAN DISKUSI 

Berdasarkan hasil perhitungan konstanta pegas dengan menggunakan Persamaan (1), nilai konstanta pegas 

dari pegas kompresi yang digunakan adalah 11,9 N/mm. Nilai tersebut sesuai dan berada pada rentang nilai 

konstanta pegas koil kawat dengan bahan stainless steel, yakni antara 4,9 N/mm hingga 29,4 N/mm. Pegas 

kompresi beroperasi terhadap beban kompresi, sehingga pegas menjadi lebih pendek ketika menerima beban 

dari model tiang dan massa pada sistem pegas-massa mengalami perubahan posisi. Gambar 4 menunjukkan 

hasil tracking posisi ujung model tiang untuk mewakili pergerakan model tiang. Grafik perubahan posisi model 

tiang terhadap waktu tersebut dapat dipahami dengan cara yang sangat sederhana. Setelah menerima gaya 

impuls hF , masing-masing model tiang yang awalnya diam bergerak dengan kecepatan yang cenderung 

konstan, berdasarkan slope yang tetap, dan kemudian melambat hingga mencapai titik maksimum. Setelah itu, 

slope negatif mengindikasikan bahwa model tiang bergerak dengan kecepatan negatif yang menunjukkan 

terjadinya rebound, seperti pada Gambar 1 sebelumnya, hingga model tiang mencapai keadaan diam pada akhir 

simulasi dengan posisi yang tidak lagi berubah terhadap waktu. 

 

Gambar 4. Perubahan posisi model tiang 1, model tiang 2, dan model tiang 3 terhadap waktu. 

 

Pada Gambar 4 juga dapat dilihat bahwa dengan gaya impuls, hF , yang sama, kurva perubahan posisi 

terhadap waktu untuk model tiang yang berbeda ukuran memiliki pola yang berbeda. Model tiang dengan 

ukuran lebar yang lebih kecil dapat masuk ke sistem pegas massa, perpindahan maksimum, lebih jauh dari pada 

model tiang dengan ukuran lebar yang lebih besar. Di samping itu, rebound yang dialami model tiang berkurang 

dengan ukuran diameter yang semakin kecil. Hal-hal tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah pegas yang 

berinteraksi dengan model tiang selama simulasi. Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin besar ukuran lebar 

model tiang, semakin banyak massa yang bergerak, dengan demikian semakin banyak pula pegas yang 

mengalami kompresi pada sistem pegas-massa tersebut. 

 

 

Gambar 5. Perubahan posisi model tiang 1 (a), model tiang 2 (b), dan model tiang 3 (c) terhadap waktu. 
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 KESIMPULAN 

Eksperimen yang telah dilakukan secara kualitatif menunjukkan bahwa kurva hasil penyisipan model tiang 

pada sistem pegas-massa dua dimensi adalah sesuai dengan kurva high pile rebound (HPR) tiang pancang. 

Dengan demikian, pemodelan fisik dengan sistem pegas-massa telah mampu mensimulasikan HPR tiang 

pancang, dan selanjutnya pemodelan dengan parameter dan analisis yang lebih kompleks dapat dilakukan. 
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