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Abstrak 
Pengukuran regangan berperan sangat penting dalam bidang teknik, misalnya pada 

kasus analisis tegangan.  Dengan mengetahui regangan-regangan yang terjadi pada suatu objek, 
maka dapat dianalisis tegangan-tegangan yang terjadi pada penggunaan Strain gauge. Dalam 
jangka waktu pengukuran yang panjang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran (drift) pada 
hasil pengukuran Strain gauge itu sendiri. Metode pengambilan data yang digunakan adalah  
eksperimental yang dihasilkan dari alat ukur tegangan dan regangan pada kantilever dengan 
material alumunium 5052. Penggunakan data akuisisi dengan berbasis arduino dengan bantuan 
software Labview kemudian dibuatkan  tabel, dari tabel tersebut didapatkan dua data yaitu 
defleksi dan voltase. Keluaran data defleksi diperoleh dari pengukuran defleksi batang 
alumunium 5052 dangan menggunakan dial indikator digital, sedangakan voltase keluaran dari 
strain gauge didapatkan dari sistem data akuisisi berbasis arduino .Dari hasil pengujian dapat 
disimpulkan bahwa data defleksi harus diolah dan ditransformasikan untuk mendapatkan data 
gaya, tegangan dan regangan. Dengan menggunakan persamaan analisis defleksi maka 
perancangan peralatan pengukuran Tegangan dan regangan eksperimental pada batang 
kantilever menggunakan strain gauge  berbasis arduino.  Dapat disimpukan bahwa dari ketiga 
pembacaan tersebut yang paling tinggi adalah Tegangan dan Regangan sebesar 2 % sedangkan 
yang terkecil hanya  Defleksi 1 %. 
Kata Kunci : Defleksi, Voltase, Gaya, Momen Tegangan, Regangan. 

 
A. Pendahuluan 

 Pengukuran tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan manusia, 
permasalahan timbul akibat adanya kesalahan 
dalam pengukuran, salah satunya adalah 
strain gauge. Strain gauge adalah suatu alat 
yang digunakan untuk mengukur besarnya 
regangan yang terjadi pada suatu objek. 
Pengukuran regangan berperan sangat 
penting dalam bidang teknik, misalnya pada 
kasus analisis tegangan. Dengan mengetahui 
regangan-regangan yang terjadi pada suatu 
objek, maka dapat dianalisis tegangan-
tegangan yang terjadi. Penggunaan Strain 
gauge dalam jangka waktu pengukuran yang 
panjang dapat menyebabkan terjadinya 
pergeseran (drift) pada hasil pengukuran 
Strain gauge itu sendiri.  

 Pengukuran kelenturan bahan 
secara manual dapat menggunakan instrumen 
dial indikator yaitu sebatang logam dimana 
kedua ujung logam diklem dan kemudian 
diletakkan sejajar dengan beban yang 
diberikan pada batang logam. Instrumen dial 
indikator  memiliki bentuk seperti kompas 
dengan dua buah jarum penunjuk yang 
memiliki ketelitian cukup kecil yaitu 0,01 mm. 
Alat yang diuji  dilengkapi dengan jarum 
pendeteksi yang akan mengindera 

penyimpangan pada logam yang diakibatkan 
oleh beban dan tekanan terhadap logam uji.  
Besar kelenturan ditentukan oleh jumlah garis 
penyimpangan dari posisi awal jarum dikalikan 
dengan besar ketelitian dari dial indikator. 
Instrumen dial indikator memiliki keterbatasan 
yaitu kurang sensitif terhadap perubahan 
kelenturan, karena pengindera yang 
digunakan adalah jarum yang bukan tergolong 
sensor.  

Data yang telah didapatkan dari 
pengukuran kelenturan logam dengan dial 

indikator juga bisa digunakan untuk 
menentukan besar modulus Young dari logam. 
Instrumen ini kurang sensitif terhadap 
perubahan yang terjadi pada logam, maka 
dibutuhkan data yang lebih akurat untuk 
menentukan data modulus Young dari batang 
tersebut. Dengan nilai regangan pada batang 
logam ketika diberi tekanan.   

Pada penelitian Djoko (2010) yaitu 
analisis tegangan eksperimental pada balok 
baja WF 150x75x5x7 dengan menggunakan 
sensor strain gauge untuk pengukuran 
regangan logam dipandang akurat dan lebih 
teliti pembacaan nilai regangannya. Dilihat dari 
penelitian tersebut  Jurnal Fisika Unand Vol. 2, 
No. 3, Juli 2013 ISSN 2302-8491 163 maka  
untuk  penelitian  ini  akan  dikembangkan  
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penggunaan  sensor  strain  gauge  untuk  
dapat  mengukur nilai regangan logam 
terhadap pembebanan pada batang kantilever. 
Penggunaan sensor diperkirakan dapat 
mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan 
mempermudah pemakaian dengan tampilan 
hasil pada Laptop. 
 
B. Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori 
 Pada penelitian Halliday, J.dan 
Resnick, R (1997) tentang Peningkatan 
kebutuhan pengukuran kekuatan logam untuk 
menahan beban baik dalam  skala bangunan 
maupun pada skala laboratorium memerlukan 
suatu alat yang memadai dan lebih akurat.  
Pengukuran kekuatan logam meliputi 
pengukuran sebuah gaya, kuat lentur dan 
regangan logam. Pengukuran tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan manusia. Banyak 
permasalahan timbul akibat adanya kesalahan 
dalam pengukuran. Salah satunya adalah 
pengukuran regangan atau Strain gauge.   
 Pengukuran kelenturan bahan secara 
manual dapat menggunakan instrument dial 
indikator yaitu sebatang logam dimana kedua 
ujung logam diklem dan kemudian diletakkan 
sejajar dengan beban yang diberikan pada 
batang logam. Instrumen dial indikator  
memiliki bentuk seperti kompas dengan dua 
buah jarum penunjuk yang memiliki ketelitian 
cukup kecil yaitu 0,01 mm dan dilengkapi 
dengan jarum pendeteksi yang akan 
mengindera penyimpangan pada logam yang 
diakibatkan oleh beban dan tekanan terhadap 
logam uji.  Besar kelenturan ditentukan oleh 
jumlah garis penyimpangan dari posisi awal 
jarum dikalikan dengan besar ketelitian dari 
dial indikator. Instrumen dial indikator memiliki 
keterbatasan yaitu kurang sensitif terhadap 
perubahan kelenturan, karena pengindera 
yang digunakan adalah jarum yang bukan 
tergolong sensor.  
 Pada penelitian Djoko (2010) yaitu 
analisis tegangan eksperimental pada balok 
baja WF 150x75x5x7 dengan menggunakan 
sensor strain gauge untuk pengukuran 
regangan logam dipandang akurat dan lebih 
teliti pembacaan nilai reganganny. Dilihat dari 
penelitian tersebut maka untuk penelitian ini 
akan dikembangkan penggunaan sensor strain 
gauge untuk dapat mengukur nilai regangan 
logam terhadap pembebanan. Ada beberapa 
sensor yang dapat mengindera besaran fisis 
seperti tekanan dan gaya yaitu sensor strain 
gauge, sensor load cell, sensor piezoresistif 
serta sensor piezoelektrik.  Beberapa sensor 
sering digunakan dalam pembuatan alat ukur 
massa, tekanan dan gaya. Penggunaan 
sensor piezoelektrik, piezoresistif dan load cell 

sebagai sensor gaya, tekanan dan berat 
kurang cocok untuk alat ukur regangan logam 
karena perancangan yang cukup sulit.  Sensor 
strain gauge cukup murah dan mudah untuk 
didapat serta cakupan yang cukup luas dalam 
pengukuran dan dapat digunakan lebih dari 
satu buah untuk meningkatkan sensitifitas 
dalam pengukuran.   
 Fahrizal (2005) meneliti tentang 
beberapa kelebihan dari sensor strain gauge. 
Dapat dilihat dari bentuk yang lebih sederhana 
dengan massa yang dapat diabaikan dan 
ukurannya yang kecil, sehingga tidak 
menimbulkan interferensi (gangguan pengaruh 
luar) pada tegangan dalam spesimen sensor. 
Kepekaan yang tinggi terhadap frekuensi 
sehingga dapat digunakan untuk menelusuri 
rambatan fluktuasi tegangan yaitu sensitif 
terhadap getaran yang terjadi pada logam. 
Sensor ini memungkinkan untuk melakukan 
pengukuran pada sejumlah titik secara 
bersamaan dan pengukuran jarak jauh  karena 
dilengkapi dengan penyambungan yang 
panjang. Keluaran sensor strain gauge berupa 
sinyal elektrik berupa tegangan analog yang 
dapat memudahkan dalam pengolahan data 
sensor strain gauge  bekerja berdasarkan 
perubahan tekanan yang mengakibatkan 
perubahan resistansi. Sensor strain gauge 
berbentuk foil logam atau kawat logam yang 
bersifat penghantar arus listrik yang ditempel 
pada benda yang akan diukur regangan.  
Dimana besar regangan berasal dari 
pembebanan untuk meningkatkan sensitifitas 
dan mengubah perubahan resistansi dari 
sensor ke besaran tegangan yang akan diolah 
mikrokontroler. dapat digunakan prinsip 
jembatan Wheatstone untuk menghasilkan 
tegangan keluaran dengan mengetahui besar 
hambatan resistor yang digunakan  
Perancangan alat ukur akan digunakan dua 
buah sensor strain gauge yang diletakkan 
dipermukaan bahan yang akan diuji, dimana 
sensor ini akan mengindera perubahan yang 
terjadi pada bahan yang akan diuji 
regangannya.   
 
Prinsip Kerja Turbin Tesla 

Perancangan alat ukur tegangan dan 
regangan dapat dilihat pada Gambar di bawah 
dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 
dimensi rangka alat ukur adalah panjang 
keseluruhan  500 mm, tinggi rangka penguji 50 
mm, tinggi 135 mm  dan sisa panjang jarak 
pada sambungan tetap dan bebas  300 mm. 
Ukuran tersebut telah di potong menggunakan 
gerinda,  Setelah itu baru di rancang rangka uji  
dengan cara di las menggunakan las listrik di 
masing-masing bagian  tersebut supaya 
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menyatu dan yang tidak ketinggalan 
pasangkan mur dan baut di sisi pinggir 
kantilever. 

Agar pembuatan rangka uji 
menghasilakan permukaan yang baik, setelah 
pengelasan dilakukan pengamplasan di 
tempat-tempat penyambungan terjadi, supaya 
halus dan menghasilkan alat uji yang baik. 

 

Gambar  3.2   Rangka Uji Tegangan dan  
Regangan 
 
Keterangan : 

No. 1 : Baut Penekan 

No. 2 : Bahan Uji Alumunium 5052 

No. 3 : Ujung Tetap 

 
C. Pembuatan Spesimen Pengujian  

Bahan yang digunakan di sini adalah 
aluminium seri 5052, dalam system aluminium 
ini mempunyai kekuatan kurang sebagai 
barang tempaan dibandingkan dengan 
paduan-paduan lainnya, tetapi sangat liat, 
sangat baik mampu bentuknya untuk 
penempaan,ekstrusi dll, dan sangat baik untuk 
mapu bentuk yang tinggi pada temperature 
biasa.  
Langkah pengujian Regangan adalah sebagai 
berikut : 
Langkah pertama yang dilakukan yaitu di ukur 
dimensi spesimen terlebih dahulu meliputi 
panjang ( l ), lebar ( b ), tebal ( d ) kemudian 
spesimen uji regangan di pasang ke alat uji 
dengan  di jepit 4 cm dari panjang spesimen 
lalu di pasangkan strain gauge dan dial 
indikator Kemudian spesimen di berikan beban 
degan putaran 1 mm sampai dengan 10 mm 
pada ujung spesimen. 
 
Perakitan Alat Pengujian 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Alat Ukur Tegangan dan Regangan 
 

Pembuatan Alat Akuisisi 

Bentuk spesimen pengujian 
aluminium 5052 dengan jarak pada benda uji 
30 cm sesuai dengan gambar 3.2 

 
 

Prosedur dan pembacaan hasil pada 
pengujian regangan adalah sebagai berikut : 
Dipersiapkan peralatan uji regangan sesuai 
dengan ukuran terlebih dahulu. Kemudian 
benda uji di letakkan pada batang jepit lalu di 
pasangkan strain gauge dan konektor dengan 
jarak dari batang jepit 1 cm kemudian di 
sambungkan ke power suplay dengan 
tegangan 12 v konstan dan pembacaan pada 
komputer. 

Tahapan Rangkaian Amplifier 

1. Instrumentasi amplifier  
2. Di out PCB 
3. Pembuatan PCB 
4. Solder PCB 
5. Penyetelan Gain 
6. Konek Arduino melalui analog Input 
7. Analog Input Arduino 10 Bit dengan 

tingkat presisi 1023/5 V = 0,0049 x 
1000 = 4,9 mV 

Metode Pengambilan Data 
Metode pengambilan data yang 

digunakan adalah dengan  cara pengambilan 
data menggunakan tabel  seperti yang 
ditunjukkan pada tabel 3.3 sebgai  berikut. 

Tabel 3.3  Rencana Pengambilan Data Pada 
Uji Regangan 

Defleksi 
( mm ) 

Voltase 
( V ) 
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D.    Hasil Dan Pembahasan 
Dari  tabel 4.1 yaitu tentang defleksi 

ujung batang kantilever dan voltase keluaran 
dari jembatan Wheatstone selanjutnya dapat 
ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang 
terlihat pada gambar 4.1 Nilai defleksi ujung 
batang kantilever diukur dengan 
menggunakan dial indikator dengan ketelitian 
dengan ketelitian pengukuran sampai 0,01 
mm. Jarak titik defleksi tempat dilakukan 
pengukuran sampai titik tengah strain gauge 
adalah 350 mm, ini artinya analisa tegangan 
dan regangan dari batang uji aluminium 5052 
yang diamati adalah tegangan dan regangan 
yang terjadi di titik posisi 350 mm dari posisi 
titik pengukuran defleksi. Sedangkan 
pengamatan besar nilai tegangan dan 
regangan di titk tersebut dilakukan dengan 
cara mengukurnya dengan menggunakan 
strain gauge dengan menggunakan mode full 
bridge atau artinya ke empat tahanan pada 
jambatan Wheatstone bersifat aktif. Hal ini 
dipilih untuk meningkatkan tingkat sensifitas 
dari sistem pengukuran regangan ini dan untuk 
mengkonpensasi atau meminimalisir pengaruh 
dari temperatur lingkungan terhadap 
perubahan panjang batang alumunium. 
Pemasangan strain gauge pada batang 
alumunium ditempatkan dua buah dibagian sisi 
atas yang menderita beban tarik dan dua buah 
lainnya pada sisi bawah yang menderita beban 
tekan dengan posisi penempatan yang sejajar. 

 
 

Dari gambar 4.1 dapat kita lihat 
bahwa eksperimental dimulai pada kondisi 
defleksi ujung batang kantilever 0 mm dengan 
voltase keluaran jembatan Wheatstone 
tercatat menunjukan sebesar 0,587 V . 
Selanjutnya batang kantilever diberikan beban 
pada bagian ujung bebasnya dengan cara 
memutar baut penekan kearah kanan yang 
artinya baut akan bergerak kebawah menekan 
ujung bebas batang kantilever. Kemudian 
defleksi yang terjadi diamati dengan 
menggunakan dial indikator. Pada 
eksperimental ini gaya diatur sedemikian rupa 

sehingga defleksi yang terjadi berubah atau 
bertambah besar 0,2 mm setiap satu kali 
pengambilan data. Range pengamatan 
dilakukan pada voltase antara 0 mm sampai 
dengan 4 mm. Nilai defleksi 4 mm dipilih 
sebagai titik batas atas pengamatan untuk 
menjaga agar batang alumunium tidak akan 
mengalami deformasi plastis. Nilai ini sudah 
dilakukan perhitungan berdasarkan nilai 
kekuatan luluh alumunium 5052 yang berada 
pada 193 Mpa dan modulus elastisitas pada 70 
Gpa dengan mengambil faktor keamanan 
sama dengan 2 memberikan harga defleksi 
sebesar 3,8 mm dan dibulatkan menjadi 4 mm. 
Sehingga dapat dipastikan bahwa range 
pengamatan yang dilakukan pada 
eksperimental ini sangat aman dan tidak 
merusak spesimen uji batang alumunium seri 
5052.  

Grafik pada gambar 4.1 
menunjukkan bahwa dengan bertambahnya 
voltase atau berrtambahnya gaya penekan 
baut yang diberikan pada ujung bebas batang 
kantilever memberikan rekaman nilai tegangan 
keluaran jembatan Weatstone yang juga 
bertambah besar atau dengan kata lain 
hubungan defleksi ujung bebas batang 
kantilever berbanding lurus terhadap besar 
voltase keluaran jembatan Wheatstone 
dengan hubungan linier mengikuti persamaan 
berikut  y = 0,013x + 0,5746 dimana y adalah 
voltase (V) dan x adalah defleksi ( mm ) 
dengan tingkat konfiden sebesar                                
R² = 0,9995 hal ini berarti keyakinan terhadap 
persamaan tersebut sebesar  0,9995 % atau 
dengan kata lain tingkat kesalahan dari 
persamaan tersebut adalah hanya sebesar 
0,05 % saja. Grafik gambar 4.1 ini juga 
menunjukan bahwa tingkat sensitifitas 
pembacaan dari peralatan pengujian tegangan 
dan regangan  eksperimental terhadap besar 
defleksi ujung batang kantilever ini cukup 
besar yaitu sebesar  0,013 V/mm. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap 1 V perubahan 
tegangan diperlukan penambahan defleksi 
pada ujung kantilever sebesar     0,013 V. 

Sebagaimana diuraikan di atas 
bahwa pembebanan yang diberikan pada 
ujung bebas batang kantilever tidak dilakukan 
dengan cara memberikan beban dengan 
massa tertentu yang sudah diukur sebelumya, 
melainkan dengan cara memutar baut 
penekan kearah kanan untuk memberikan 
gaya kearah bawah pada ujung bebas batang 
kantilever dan kemudian diamati voltase yang 
terjadi. Dengan metode ini maka besar defleksi 
saja yang dapat diamati. Kemudian dari nilai 
defleksi yang diamati dan besar modulus 
elastisitas bahan alumunium 5052 yang 
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besarnya 70 Gpa serta dimensi penampang 
dari spesimen batang alumunium yang 
diketahui lebar 50 mm dan tingg 10 mm dan 
jarak antara letak baut memberikan gaya 
penekan terhadap batang dan letak strain 
gauge ditempatkan yaitu 350 mm akan dapat 
dihitung berdasarkan persamaan yang ada 
pada teori batang kantilever, besar dari gaya 
penekanan baut terhadap ujung batang 
alumunium yang terjadi. Sehingga disini perlu 
pula dibuat grafik yang dapat menunjukkan 
seberapa besar gaya yang diberikan pada 
batang kantilever pada setiap pengamatan 
voltase yang dilakukan. Gambar 4.2 dibawah 
adalah grafik yang menunjukkan hubungan 
yang dimaksud yang disajikan dalam satuan 
N/mm2. 

Grafik 4.2 hubungan antara voltase 
keluaran jembatan Wheatstone dengan 
tegangan di titik pengamatan pada batang 
kantilever plat strip alumunium 5052. Dari 
gambar grafik tersebut terlihat bahwa 
hubungan antara voltase keluaran jembatan 
Wheatstone dengan tegangan dititik 
pengamatan pada batang kantilever adalah 
mengikuti persamaan y = 0,013x + 0,5746 
dimana y adalah keluaran jembatan 
Wheatstone ( V ) tegangan atau stress ( N/mm2 

) dan x adalah dengan tingkat konfiden 
sebesar R² = 0,9995 hal ini berati keyakinan 
terhadap persamaan tersebut adalah sebesar 
0,9995  % atau dengan kata lain tingkat 
kesalahan dari persamaan tersebut adalah 
hanya sebesar 0,05  % . persamaan y = 0,013x 
+ 0,5746  dimana y adalah Voltase ( V ) dan x 
adlah tegangan atau stress ( N/mm2 )  inilah 
yang akan dimasukkan ke dalam program 
sebagai kalibrasi untuk mengukur tegangan 
eksperimental dalam perancangan peralatan 
pengukur tegangan dan regangan bahan pada 
batang kantilever ini. Gambar grafik 4.1 juga 
menunjukkan bahwa tingkat sensitifitas 
pembacaan tegangan atau stress dari 
peralatan pengukuran tegangan dan regangan 
eksperimental yang dirancang ini terhadap 
tegangan atau stress dari batang kantilever 
plat strip alumunium 5052 sebesar 0,013 V 
untuk setiap perubahan voltase keluaran 
jembatan Wheatstone sebesar 1 V.  

Selanjutnya kalibrasi yang sama 
seperti di atas juga dilakukan untuk mencari 
hubungan antara regangan yang terjadi pada 
batang kantilever alumunium 5052 terhadap 
perubahan tegangan keluaran jembatan 
Wheatstone akibat defleksi pada ujung bebas 
batang kantilever. Perubahan nilai voltase 
keluaran ini sama seperti tegangan 
eksperimental di atas, dapat juga 
diinspertasikan sebagai perubahan besar 
regangan atau strain dititik dimana strain 
gauge  ditempatkan yaitu di 350 mm dari titik 
penekan memberikan gaya penekanan 
terhadap batang alumunium 5052. Untuk 
mendapatkan besar regangan yang terjadi 
pada setiap pengamatan defleksi yang 
dilakukan sama seperti analisa tegangan 
eksperimental di atas, terlebih dahulu nilai 
defleksi ujung bebas batang kantilever di 
konversi menjadi gaya penekanan baut 
terhadap ujung bebas batang kantilever,  
kemudian dari nilai gaya penekanan dan jarak 
antara letak baut memberikan gaya 
penekanan terhadap batang dan letak strain 
gauge ditempatkan yaitu 350 mm serta 
dimensi penampang dari spesimen batnag 
alumunium yang diketahui yaitu lebar 50 mm 
dan tinggi 10 mm, akan dapat dihitung, 
berdasarkan persamaan yang ada pada teori 
batang kantilever, besar dari tegangan atau 
stress yang terjadi pada titik pengamatan 
dimana strain gauge ditempatkan. Kemudian 
regangan diketahui dengan  membagi besar 
tegangan yang terjadi tersebut dengan 
modulus elastisitas alumunium 5052 yaitu 70 
GPa.  

Untuk mendapatkan kaliberasi 
regangan maka perlu dibuat gerapik yang 
dapat menunjukkan hubungan antara voltase 
keluaran jembatan Wheatstone dengan 
reganan di titik pengamatan. Gambar 4.3  
berikut adalah grafik yang dapat menunjukkan 
hubungan tersebut yang disajikan dengan 
satuan mm/mm. 
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Grafik pada gambar 4.3 
menunjukkan hubungan antara voltase 
keluaran jembatan Wheatstone dengan 
regangan di titik pengamatan pada batang 
kantilever plat strip aluminium 5052. Dari 
gambar grafik tersebut terlihat bahwa 
hubungan antara voltase keluaran jembatan 
Wheatstone  dengan regangan dititik 
pengamatan pada batang kantilever adalah 
mengikuti persamaan berikut  y = 0,013x + 
0,5746 dimana y adalah Voltase  ( V ) dan x 
adalah dengan tingkat konfiden sebesar R² = 
0,9995 hal ini berati keyakinan terhadap 
persamaan tersebut adalah sebesar 0,9995 % 
atau dengan kata lain tingkat kesalahan dari 
persamaan tersebut hanya sebesar 0.05 %  

saja. 

Persamaan y = 0,013x + 0,5746   tersebut, 
dengan y adalah regangan atau strain ( % ) 
dan x adalah voltase keluaran jembatan 
Wheaststone ( V ) yang akan dimasukkan  
kedalam program sebagai kaliberasi untuk 
pengukuran regangan eksperimental dalam 
perancangan peralatan pengukuran tegangan 
dan regangan bahan pada batang kantilever 
ini. Pada Grafik gambar 4.3 ini juga 
menunjukkan bahwa tingkat sensifitas 
pembacaan regangan atau strain dari 
peralatan pengukuran tegangan dan regangan 
eksperimental yang dirancang ini terhadap 
regangan atau  strain dari batang kantilever 
plat strip aluminium 5052 adlah sebesar 0,013x 
untuk setiap perubahan voltase keluaran 
jembatan Wheatstone sebesar 1 V. 

 
 

Data hasil eksperimental pada 
penelitian ini yang dihasilkan dari alat ukur 
regangan pada kantilever dengan material 
aluminium 5052 dan menggunakan data 
akuisisi dengan berbasis arduino dengan 
bantuan software Labview dapat dilihat seperti 
pada tabel 4.1. Dalam tabel tersebut terlihat 
didapatkan dua data yaitu defleksi dan voltase 
keluaran. Data defleksi diperoleh dari 
pengukuran defleksi batang aluminium dangan 
menggunakan dial indikator digital, 
sedangakan voltase keluaran dari strain gauge 
didapatkan dari sistem data akuisisi berbasis 
arduino dan bantuan software Labview.  

Tabel 4.1 Data defleksi, tegangan dan 
regangan keluaran strain gauge 

 
 
Data Kaliberasi Nilai Voltase dan Regangan 

 

Selanjutnya data tabel 4.1 data 
diatas yaitu data defleksi harus diolah dan 
ditransformasikan untuk mendapatkan data 
gaya, tegangan dan regangan dengan 
menggunakan persamaan analisis defleksi 
batang kantilever seperti contoh analisa 
perhitungan untuk defleksi 0,20 mm sebagai 
berikut : 

Dari data material aluminium 5052 di dapatkan 

bahwa                     𝐸 = 70 𝐺𝑃𝑎 = 70.000 
𝑁

𝑚𝑚2  

Dari dimensi batang kantilever yaitu b = 50 mm 
, h = 10 mm   

didapat nilai 𝐼 =  
𝑏ℎ3

12
=

50.103

12
= 4167 𝑚𝑚4 

Jarak antara dial indikator  dengan  strain 
gauge adalah 𝑙 = 350 𝑚𝑚. 

Gaya yang terjadi dapat dihitung sebagai 
berikut : 

𝑃 =
3𝐸𝐼

𝑙3
. 𝛿 

=
3 .  70.000 .  4167

3503
. 0,2 

= 4,08 𝑁 

Momen maksimum diperoleh sebagai berikut : 

𝑀 = 𝑃. 𝑙 

                                                                               
                                          = 4,08.350 

                                  = 1428 𝑁/𝑚𝑚² 

 

Untuk mendapat tegangan maksimum diambil 
nilai 𝑦 = 5 𝑚𝑚 sehingga tegangan maksimum 
didapat adalah : 
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𝜎 =
𝑀. 𝑦

𝐼
 

𝜎 =
1428 .  5

4167
 

                           

  = 1,71 𝑁/𝑚𝑚² 

Regangan dapat diperoleh sebagai berikut : 

휀 =  
𝜎

𝐸
 

    

       =  
1,71 

70.000
 

              

       =  2,44 . 10−5 

Selanjutnya data defleksi yang 
lainnya dengan proses yang sama seperti 
analisa perhitungan di atas maka didapatkan 
tabel 4.2 sebagai berikut   

Tabel 4.2 Data analisa Defleksi,  Tegangan 

dan Regangan 

 
 
 
E. Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data maka pada 
perancangan peralatan pengukur tegangan 
dan regangan eksperimental pada batang 
kantilever menggunakan strain gauge berbasis 
Arduino dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut:  

1. Persamaan kalibrasi defleksi adalah 
7,707– 4,527 mm/V. 

2.  Persamaan kalibrasi tegangan  
adalah 66,06– 38,803 mm/V. 

3. Persamaan kalibrasi regangan  
adalah 0,0009– 0,0006  mm/V. 

4. Perbedaan antara pembacaan 
Defleksi Arduino dengan perhitungan 
adalah sebesar 1 %  

5. Perbedaan antara pembacaan 
Tegangan Arduino dengan 
perhitungan adalah sebesar 2  %  

6. Perbedaan antara pembacaan 
Regangan Arduino dengan 
perhitungan adalah sebesar 2 %  

 
Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, maka saran-saran yang dapat 
disampaikan adalah : 

1. Perlu dilakukan juga pengujian 
tegangan dan regangan 
eksperimnental untuk batang 
kantilever dari bahan yang berbeda 
misalnya baja, kuningan, besi, dan 
lainnya. Perlu juga dilakukan analisa 
secara simulasi seperti menggunakan 
ansys, abaqus, dan lainnya sebagai 
analisa pembanding.  

2. Penelitian selanjutnya pada proses 
pengambilan data tidak perlu 
menggunakan Laptop atau Komputer 
tetapi Display. 
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