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Mekanika Teknik 1 Statika Dan Kegunaannya Ir Heinz Frick
Tes Kemampuan Verbal: - Sinonim - Antonim - Analogi - Wacana Tes Kemampuan Penalaran:
- Penalaran Deduktif (Silogisme) - Logika Analitik Tes Kemampuan Numerik: - Aljabar Aritmetika / Soal Cerita Tes Kemampuan Spasial: - Deret Gambar - Pencerminan Penelusuran Gambar - Konstruksi Bentuk - Melengkapi Gambar - Perbedaan Gambar
Isi bahan ajar ini dibagi ke dalam 4 bab. Bab I mengenai pengantar mekanika rekayasa yang
menjadi pendahuluan dan gambaran mahasiswa mengapa belajar mekanika rekayasa. Bab II
mengenai gaya dan pembebanan yang terdiri dari gaya, reaksi tumpuan, dan penerapannya
dalam perhitungan balok sederhana. Bab III mengenai bangunan portal yang mencakup portal
simetris dan portal tidak simetris. Bab IV mengenai tegangan dan besaran penampang yang
berisi penampang mulai dari luas, titik berat, sampai dengan momen inersia serta tegangan
akibat gaya normal, momen lentur, dan gaya geser. Bahan ajar ini dapat digunakan sebagai
salah satu literatur di bidang pengajaran dan penelitian dalam bidang teknik sipil pada semua
konsentrasi.
Pre-order 14 hari Mekanika teknik memberikan pengetahuan dan metode penting yang
dibutuhkan insinyur untuk rancang bangun maupun penilaian fungsionalitas dan keadalan
konstruksi. Oleh karena itu, mekanika teknik adalah bagian dari kuliah dasar di bidang
keteknikan, seperti teknik mesin, teknik sipil, konstruksi, biomekanika dan sebagainya.
Pengalaman menunjukkan bahwa kesulitan utama dalam mempelajari mekanika teknik adalah
karena, di satu sisi, peserta kuliah dituntut mampu membangun model sederhana dari
konstruksi yang kompleks dengan cara abstraksi dan, di sisi lain, memasukkan model yang
diperoleh ke kalkulasi yang mengarah ke hasil numerik konkret. Buku ini ditunjukkan untuk
mahasiswa teknik dan bidang terkait di Universitas dan perguruan tinggi teknik. Namun buku
ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para insinyur yang aktif dalam praktik yang ingin
menyegarkan kembali dasar-dasar penting mekanika sehubungan dengan aktivitas mereka
saat ini dalam penelitian, pengembangan produk, konstruksi, dan analisis. Penulis berharap
buku ini dapat membantu mengembangkan materi perkuliahan dan bermamfaat dalam studi
statika secara mandiri. SPESIFIKASI BUKU: Berat : 250 g ISBN : 978-623-6786-93-2 Jenis
Kertas : HVS 70 Gram Jumlah Halaman : 204 Kategori : Teknik Laminasi Cover : Glossy
Penulis : Dr.-Ing. Ismoyo Haryanto ; Dr. Eng. Achmad Widodo ; Dr. Ir. Dwi Basuki Wibowo, MS
; Ir. Djoeli Satrijo, MT. Tahun Terbit : Februari 2021 Ukuran Buku : 15,5 x 23 cm
Integrasi antara ilmu rekayasa dan ilmu hayati, memberikan peluang perkembangan ilmu
teknik biosistem dan bioproses. Teknik biosistem dan bioproses ini lahir dari ragam akar
keilmuan yaitu teknik pertanian, teknik kimia dan kedokteran. Irisan dalam pokok penelitian
dan bidang kajian dalam teknik biosistem dan bioproses ini mencakup sisi bahan dan proses
yang digunakan. Biomaterial merupakan ilmu baru yang lahir dari integrasi unik ini dan telah
menjadi kurikulum bagi penyelenggara teknik pertanian dan biosistem baik di Amerika Serikat,
Eropa dan seluruh dunia termasuk Indonesia. Biomaterial dalam ilmu teknik biosistem bisa
didefinisikan sebagai material berbasis biomassa atau merupakan material biologis yang
memiliki nilai tambah dan dimanfaatkan baik dalam bidang pangan, energi dan kesehatan.
Biomaterial dalam kategori ini bisa disebut juga sebagai bioproduk, yaitu produk pangan,
energi dan kesehatan yang berbasis bahan biologis atau biomassa. Sedangkan dalam bidang
teknik biologi, biomaterial adalah segala jenis material baik bahan alami maupun buatan
manusia yang digunakan untuk menggantikan sebagian atau keseluruhan organ atau struktur
hidup atau perangkat biomedik yang berfungsi, mendukung, atau menggantikan fungsi alami
organ hidup. Kedua jenis biomaterial ini bisa dikembangkan dari bahan biomassa Indonesia.
Jenis-jenis yang bisa dikembangkan dan memiliki potensi ekonomi maupun teknologi yang
tinggi antara lain: biokeramik, biofuel (bioetanol dan biodiesel), bio-absorber, bioplastik,
material yang memiliki sifat anti-biofouling atau bio-cidal. Berbagai jenis dan tahapan konversi
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dipaparkan dalam buku ini. Demikian pula berbagai macam ragam karakterisasi biomaterial
antara lain SEM, TEM, AFM, CLSM, OCT, FTIR, XRD, XRF, dan PSA.
Buku ini membahas salah satu bidang Mekanika yang berhubungan dengan interaksi fluida
didalamnya yaitu bidang Mekanika Fluida. Materi yang disajikan lebih ringkas, padat dan
disertai dengan contoh soal dalam setiap pembahasan sehingga memudahkan mahasiswa
untuk lebih memahami materi.
Buku “Desain Struktur Kayu dengan Metode LRFD” adalah buku yang membahas tentang
perencanaan struktur kayu yang mengacu pada peraturan Spesifikasi Desain untuk Konstruksi
Kayu sesuai SNI 7973:2013. Konsep perencanaan yang digunakan dalam buku ini adalah
metode Load and Resistance Factor Design (LRFD) yang sangat populer digunakan dalam
desain struktur dewasa ini. Buku ini ditulis untuk mendukung proses pembelajaran pada mata
kuliah Struktur Kayu yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Sipil. Pada
Bab I, buku ini berisi tentang penggunaan material kayu sebagai konstruksi struktur bangunan,
yang dilanjutkan dengan pembahasan sifat-sifat mekanik kayu pada Bab II yang juga
mencakup tegangan karakteristik kayu. Pada Bab III mulai diuraikan tentang dasar-dasar
bagaimana merencanakan struktur kayu menggunakan konsep Load and Resistance Factor
Design (LRFD), serta dijelaskan tentang faktor-faktor koreksi dalam desain struktur kayu.
Dengan memahami konsep dasar perencanaan tersebut, selanjutnya dibahas tentang aplikasi
desain terhadap gaya-gaya yang bekerja pada elemen struktur kayu. Dimulai dari Bab IV yang
membahas tentang desain struktur batang tarik, lalu diikuti oleh pembahasan desain struktur
batang tekan pada Bab V. Pada Bab VI diuraikan tentang penjelasan perencanaan struktur
batang lentur yang berisi tentang desain batang lentur, desain batang geser, dan pemeriksaan
terhadap lendutan. Bab VII berisi tentang pembahasan struktur yang menerima kombinasi
gaya aksial dan lentur. Akhir pembahasan ditutup dengan uraian tentang desain sambungan
mekanik pada struktur kayu di Bab VIII.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas bimbingan dan rahmat-Nya
kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Pendamping Belajar. Buku ini diperuntukkan
bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.)
Kelas VIII. Materi yang disusun berdasarkan kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Peraturan yang
dipakai sebagai dasar penyusunan adalah Permendikbud No 37 Tahun 2018 Tentang Standar
Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Materi buku ini mengacu pada materi yang terdapat pada
silabus permendikbud tersebut. Penyajian dalam setiap bab dalam buku ini disusun secara
sistematis dan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Pemaparan materinya disajikan
secara runtut. Di akhir bab dilengkapi dengan soal latihan dan tugas yang diharapkan mampu
menambah pemahaman peserta didik. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak
terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan serta secara aktif dan bekerja sama
dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi guru dan peserta
didik dan bersama-sama ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menyukseskan
cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kritik dan saran merupakan hal yang kami nantikan
demi perbaikan buku ini ke depan.
Buku ini pada dasarnya diperuntukkan bagi mahasiswa tahun pertama di fakultas MIPA dan
Teknik, termasuk mahasiswa pada rumpun ilmu kesehatan yang perlu mempelajari fisika
dasar. Buku ini terdiri atas 10 bab yang membahas konsep-konsep mekanika. Karena
keluasan cakupannya, buku ini masih bisa digunakan oleh mahasiswa tingkat menengah pada
kedua fakultas tersebut. Contohnya adalah pada mata kuliah mekanika klasik atau mekanika
teknik. Selain itu, buku ini juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi guru-guru fisika SMP dan
SMA, termasuk sebagai sumber belajar bagi siswa-siswi SMP/SMA yang memiliki hasrat
belajar yang lebih, atau mereka yang mengikuti olimpiade fisika atau olimpiade sains (IPA).
Penjelasan pada buku ini diberikan secara rinci dan sistematis untuk membangun kemampuan
berpikir ilmiah pembaca. Untuk lebih memperjelas sistematikanya, disajikan pula peta konsep
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tentang keterkaitan antar bab dan antar sub bab dalam setiap babnya. Buku ini juga memuat
materi yang memberikan wawasan kebangsaan kepada pembaca, termasuk pengenalan
tentang teknologi-teknologi penting yang perlu dikuasai oleh negara maritim. Contohnya
adalah materi tentang konsep dasar penerbangan antariksa, mikro mekanika material
komposit yang merupakan konsep dasar yang harus dipahami dalam merancang struktur
ringan, serta mekanika roket. Buku ini juga menjelaskan implikasi hukum Newton tentang
gerak dan gravitasi terhadap keuntungan geografis yang dimiliki Indonesia yang akan
menjadikannya sebagai salah satu lokasi peluncuran satelit terbaik di muka bumi. Selain itu,
untuk mempertajam pemahaman pembaca, buku ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100
contoh soal beserta pembahasannya.
Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan buku-buku ajar perguruan tinggi berbahasa
Indonesia, karena salah satu kendala mahasiswa dalam memahami materi dalam bidang
mekanika teknik adalah buku-buku teks yang berbahasa asing khususnya bahasa Inggris.
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan teknik mesin (otomotif) tetapi tidak menutup
kemungkinan buku ini dapat menjadi rujukan pada bidang dan strata yang lain misalnya siswasiswa dari sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk dijadikan bahan belajar secara mandiri.
Struktur pembahasan buku ini dibuat secara berjenjang untuk kajian analisanya sehingga
pemahaman pembaca baik pada substansi materi maupun pada analisanya lebih konprehensif
mulai pada materi-materi dasar dan sederhana hingga pada analisa yang lebih rumit dan
kompleks. Penyajian buku ini dibuat sesederhana mungkin dan mudah dipahami yang disadur
dari beberapa buku referensi berbahasa asing sebagai rujukan utama sehingga diharapkan
seluruh isi buku ini dapat dibahas dalam satu semester penuh. Oleh sebab itu, buku ini
sengaja dibuat dalam 7 bab dengan proporsi pembahasan bahwa pada bab-bab awal (bab 1 –
bab 3) dibahas dalam 1 – 2 kali pertemuan dan bab akhir (bab 4 – bab 7) dapat diselesaikan
dalam 2 – 3 kali pertemuan, sehingga seluruhnya dapat rampung dalam 14 kali pertemuan
tatap muka. Dengan demikian buku ini lebih efisien dan efektif digunakan untuk pembelajaran
satu semester di perguruan tinggi.
Buku ini dirancang untuk kalangan pembaca di bidang Teknik Mesin, Sipil, dan Penerbangan
yang mulai mempelajari dinamika teknik khususnya untuk permasalahan planar dua dimensi
dan tiga dimensi untuk benda kaku. Isi buku meliputi dinamika partikel dan benda kaku. Pada
bab-bab awal, yaitu bagian A dan B, pembaca akan dikenalkan kinematika dan kinetika
partikel. Setelah itu, bagian C dan D adalah kinematika dan kinetika benda kaku. Pembaca
akan mempunyai pengetahuan yang baik jika mengikuti bab demi bab secara urut.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas bimbingan dan rahmat-Nya
kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Pendamping Belajar. Buku ini diperuntukkan
bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.)
Kelas VII. Penyajian dalam setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis dan sesuai
dengan kompetensi dasar yang ada. Pemaparan materinya disajikan secara runtut. Di akhir
bab dileng- kapi dengan soal latihan dan tugas yang diharapkan mampu menambah
pemahaman peserta didik. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak yang telah ikut berperan serta secara aktif dan bekerja sama dalam
penyusunan buku ini. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik
dan bersama-sama ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menyukseskan citacita mencerdaskan ke- hidupan bangsa. Kritik dan saran merupakan hal yang kami nantikan
demi perbaikan buku ini ke depan.
Buku ini merupakan buku lanjutan dari buku Fisika Dasar Untuk Sains dan Teknik Jilid 1 kami
yang membahas materi tentang mekanika. Buku ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa tahun
pertama di fakultas MIPA dan Teknik, termasuk mahasiswa pada rumpun ilmu kesehatan yang
perlu mempelajari fisika dasar. Buku ini terdiri atas 4 bab yang isinya membahas konsepkonsep dasar mekanika fluida dan termodinamika. Buku ini juga bisa dijadikan sebagai
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referensi bagi guru-guru fisika SMP dan SMA, termasuk sebagai sumber belajar bagi siswasiswi SMP/SMA yang memiliki hasrat belajar yang lebih, atau mereka yang mengikuti
olimpiade fisika atau olimpiade sains (IPA). Penjelasan pada buku ini diberikan secara rinci
dan sistematis untuk membangun kemampuan berpikir ilmiah pembaca. Untuk lebih
memperjelas sistematikanya, disajikan pula peta konsep tentang keterkaitan antar bab dan
juga peta konsep tentang keterkaitan antar sub bab dalam setiap babnya. Level materi pada
buku ini dibuat relatif lebih tinggi dibanding buku-buku yang lain sehingga akan lebih banyak
penjelasan tentang penggunaan konsep fisika di dunia nyata yang dapat diberikan, khususnya
di bidang keteknikan. Contohnya adalah penjelasan tentang pemodelan atmosfer dan
penggunaan konsep-konsep mekanika fluida dan termodinamika dalam analisis mesin roket
dan terowongan angin supersonik. Selain itu, untuk mempertajam pemahaman pembaca, buku
ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Banyak dari contoh
tersebut merupakan contoh penerapan fisika dalam dunia keteknikan.

Assalamualaikum wr. wb. Penulis mengucap syukur kepada Allah SWT atas
segala keberkahan, kesehatan, serta keterbukaan ilmu dan berpikir di mana
akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Statika merupakan ilmu dasar
perancangan teknik yang dipelajari oleh mahasiswa Teknik Mesin, Teknik Sipil,
maupun Teknik Industri. Tujuan buku ini adalah untuk membantu mahasiswa
memahami materi perkuliahan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar statika
yang berkaitan dengan sistem gaya, konsep benda tegar, konsep keseimbangan,
dan analisis balok, untuk menghitung dan merancang konstruksi sederhana
dalam bidang mekanika teknik statis tertentu. Mengingat tingginya tingkat
kesulitan dari beberapa buku sejenis yang menyebabkan tidak meratanya
pemahaman dan tujuan yang ingin dicapai, maka buku ini disusun dengan
bahasa yang mudah dipahami dan dengan penyajian yang sederhana sehingga
apa yang diharapkan dari tujuan semula dapat tercapai nantinya. Buku ini
awalnya adalah bahan ajar kuliah Statika-Mekanika yang penulis ampu di
Jurusan Teknik Sipil dan Industri Universitas Putra Indonesia (YPTK) Padang.
Karena pembahasannya yang ringan dan diminati oleh sebagian besar
mahasiswa serta dengan sedikit penambahan dan perbaikan, maka penulis
memutuskan untuk menerbitkannya menjadi sebuah buku agar penggunaannya
dapat lebih luas lagi. Penulis menyadari keterbatasan ilmu pengetahuan yang
dimiliki sehingga dalam penyusunannya, buku ini merangkum berbagai sumber
referensi. Buku referensi yang banyak penulis gunakan adalah [Kas13], [Mer88],
[Ira07] dan [Pra12]. Sebagian besar, baik materi, contoh-contoh soal ,maupun
kisi-kisi soal latihan yang penulis sajikan, juga banyak diambil dari buku-buku
tersebut. Penulisan kode buku, misal [Kas13], merujuk kepada tiga huruf nama
awal pengarang dengan dua angka terakhir dari tahun terbitnya yang berarti
Kastiawan tahun 2013. Khusus untuk acuan [Pra12], penulis memperolehnya
tanpa ada tahun terbitnya, tetapi penulis memperkirakan bahwa sumber tersebut
diterbitkan sekitar tahun 2012. Untuk hal ini penulis minta maaf dan mohon ijin
untuk ditampilkan. Dengan penyebutan sumber referensi ini diharapkan kejujuran
ilmiah dapat terus terjaga. Banyak pengalaman yang didapat dalam penulisan
buku ini, terutama atas dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu.
Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada para pendahulu yang bukunya
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penulis jadikan sumber acuan dan referensi. Penghargaan terbesar kepada
kedua orang tuaku, Ayahanda Rustam (alm.) dan Ibunda Asmanidar, yang setiap
waktu menjadi penguat dan penyemangat setiap perjalanan yang penulis
tempuh. Kepada istriku, Yanti Darmawi, terima kasih sudah mengikhlaskan
waktu-waktu bersama yang terpaksa terganggu saat penyusunan buku ini.
Kedua putraku, Abduzzoel Djalalil Ikhram Imaney dan Musa Al Khawarizmi, yang
menjadi motivasi dalam berkarya. Terima kasih juga kepada kakak-kakakku atas
dukungan morel maupun materiel yang diberikan selama ini. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada almarhum Bapak H. Herman Nawas dan Ibu
DR. Zerni Melmusi, selaku pendiri kampus Universitas Putra Indonesia Yayasan
Perguruan Tinggi Komputer Padang (UPI-YPTK Padang) beserta keluarga besar
UPI-YPTK Padang tempat penulis mengabdi, terutama para dosen di lingkungan
Fakultas Teknik yang selalu menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran. Tak lupa
pula ucapan terima kasih kepada tim penerbit yang telah mengapresiasi,
memfasilitasi, serta banyak membantu dalam proses penerbitan hingga menjadi
sebuah buku yang, Insyaallah, bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis
menyadari buku ini sekadar penuangan pengetahuan yang amat sedikit yang
diberikan oleh Allah SWT sehingga apa yang sudah disajikan di dalamnya
sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menerima dengan hati
dan pikiran terbuka untuk semua saran dan kritik yang sifatnya membangun demi
perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat
memberi manfaat kepada pembaca, terlebih hal itu dapat meningkatkan motivasi
dalam berkarya. Selamat membaca! Wassalamualaikum wr. wb.
Buku ajar Matematika Terapan ini terdiri atas 10 Bab, pada setiap Bab diberikan
contoh dan latihan soal. Diharapkan mahasiswa politeknik, khususnya jurusan
Teknik Sipil mampu belajar secara mandiri. Buku Ajar ini disusun berdasarkan
silabus Program Studi D-IV Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang.
Secara garis besar buku ajar ini berisi materi terapan yang berkaitan dengan
materi keteknikan, meliputi Dasar Operasi Bilangan, Trigonometri, Geometri,
Matriks, Determinan, Persamaan, Turunan, Maksimum dan Minimum, Integral,
dan Program Derive.
Buku ini menjelaskan Pada buku ajar, setiap bab diawali dengan halaman
penyekat, tujuan mata kuliah, dan pendahuluan. Pada pendahuluan, dijelaskan
tentang deskripsi singkat, manfaat dan relevansi, kompetensi pembelajaran,
petunjuk belajar, dan kaitan materi. Pada bagian belakang dari buku ajar
dicantumkan kunci jawaban tes formatif.
Materi yang diberikan dalam buku ini tidak terbatas hanya pada bidang ilmu
teknik sipil, tetapi lebih bersifat umum, dengan pertimbangan karena domain ilmu
mekanika fluida sangat luas dan mencakup banyak disiplin ilmu. Dengan
demikian, materi yang diberikan dalam buku ini juga dapat digunakan oleh para
pembaca dari disiplin ilmu teknik mesin, aeronautika, teknik kimia, teknik fisika,
dan disiplin-disiplin ilmu lainnya yang terkait dengan mekanika fluida. Selain
didasarkan pada pengalaman mengajar penulis, materi dalam buku ini juga
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diperdalam lagi melalui studi pustaka dari beberapa buku referensi, seperti yang
diberikan dalam daftar pustaka, termasuk dari berbagai sumber pustaka online
terbaru yang dapat dipercaya validitasnya. Dalam buku ini, secara umum hanya
akan digunakan sistem satuan internasional (newton, kilogram, meter, dan detik),
tetapi dengan pertimbangan karena masih banyak buku teks yang menggunakan
sistem satuan imperial (pond, slugh, feet, dan second), maka pada bab 1 juga
akan dikenalkan sistem satuan imperial, agar mahasiswa dapat mengenal dan
memahaminya, termasuk bagaimana mengonversi dari sistem satuan imperial ke
sistem satuan internasional, dan sebaliknya. Karena ilmu mekanika fluida sangat
luas dengan materi yang sangat banyak, materi ilmu mekanika fluida yang akan
disampaikan dalam buku ini, meskipun sebenarnya dapat berdiri sendiri-sendiri
secara terpisah, tetapi agar bisa lebih runtut dan lengkap, materi mekanika fluida
ini rencananya akan disusun dalam 3 seri buku, yaitu buku ke-1, Statika Fluida,
yang membahas mengenai keadaan fluida pada kondisi diam, buku ke-2,
Kinematika Fluida, yang membahas fluida dalam kondisi bergerak tanpa
memperhatikan gaya-gaya yang bekerja, dan buku ke-3, Dinamika Fluida, yang
mempelajari fluida bergerak dengan memperhatikan pengaruh gaya-gaya yang
bekerja, termasuk di dalamnya materi turbulen. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada
University Press]
Dalam buku-1 ini penulis mencoba untuk menyajikan materi Biomekanika
Olahraga semudah mungkin, tanpa menggunakan hitungan matematika dan alatalat canggih. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang gamblang
bagi para guru, pelatih dan calon pelatih, terutama tentang betapa pentingnya
Biomekanika Olahraga terhadap pencapaian prestasi olahraga dan ’penciptaan’
atlet profesional, hingga tingkat dunia. Dengan demikian para guru dan pelatih
benar-benar mau belajar dan mengaplikasikannya mulai dari tingkat Sekolah
Dasar hingga Perguruan Tinggi, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat
Nasional.
Eksperimen adalah serangkaian kegiatan laboratorium yang merupakan bagian
dari sebuah penelitian keilmuan. Dalam eksperimen terlibat berbagai kegiatan
pengujian yang menggunakan berbagai peralatan. Eksperimen harus dirancang
dengan cermat agar tujuan penelitian dapat tercapai dan biaya yang dikeluarkan
tidak terbuang percuma. Dalam sebuah penelitian terlibat beberapa variabel
bebas dan variabel terukur. Variabel bebas berhubungan dengan ragam satuan
satuan percobaan yang akan dibuat, dan variabel terukur berhubungan dengan
alat ukur dan metode ukur eksperimen yang akan digunakan. Buku ini terbatas
pada eksperimen bidang struktur bahan bangunan yaitu struktur beton bertulang,
struktur baja, struktur kayu, struktur batu bata atau bata ringan atau struktur
komposit. Walaupun contoh yang diberikan mengenai bidang teknik sipil, buku ini
bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa teknik umumnya dan para peneliti
bidang keilmuan yang lain.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas bimbingan dan
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Pendamping Belajar. Buku
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ini diperuntukkan bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs.) Kelas VIII. Penyajian dalam setiap bab dalam buku ini disusun
secara sistematis dan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Pemaparan
materinya disajikan secara runtut. Di akhir bab dilengkapi dengan soal latihan dan
tugas yang diharapkan mampu menambah pemahaman peserta didik. Pada
kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang
telah ikut berperan serta secara aktif dan bekerja sama dalam penyusunan buku ini.
Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik dan bersamasama ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menyukseskan cita-cita
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kritik dan saran merupakan hal yang kami nantikan
demi perbaikan buku ini ke depan.
Buku ini dirangkum secara sederhana untuk memudahkan mahasiswa dapat
memahami dan mempelajarinya dengan baik.
Buku "Mekanika Rekayasa Struktur Rangka Batang" ini dibagi kedalam enam bab yang
fokus pada pemahaman dan perhitungan struktur rangka batang (truss). Bab I
mengenai pengantar mekanika rekayasa yang menjadi pendahuluan dan gambaran
mengapa belajar mekanika rekayasa. Bab II tentang pengenalan struktur rangka
batang. Bab III tentang metode titik buhul. Bab IV tentang metode potongan ritter. Bab
V tentang metode cremona. Bab VI tentang struktur rangka batang dengan metode
SAP2000. Masing-masing metode dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas bimbingan dan
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Pendamping Belajar. Buku
ini diperuntukkan bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs.) Kelas VII. Penyajian dalam setiap bab dalam buku ini disusun
secara sistematis dan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada.
Pemaparanmaterinya disajikan secara runtut.Di akhir bab dilengkapi dengan soal
latihan dan tugas yang diharapkan mampu menambah pemahaman peserta didik.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak
yang telah ikut berperan serta secara aktif dan bekerja sama dalam penyusunan buku
ini. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik dan bersamasama ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menyukseskan cita-cita
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kritik dan saran merupakan hal yang kami nantikan
demi perbaikan buku ini ke depan.
Essays on civil engineering and technology; festschrift in honor of Roosseno, a
prominent Indonesian civil engineer.
Salah satu bagian terpenting dari kemajuan suatu bangsa adalah melalui pendidikan
dimana tujuan pendidikan yang ingin dicapai berdasarkan amanah Undang–undang
No. 20 Tahun 2003 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Telah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak
tahun 2015 serta hadirnya era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan persaingan
ketat dan arus informasi yang pesat pada semua sektor, tentunya sudah menjadi
kewajiban untuk sumber daya manusia Indonesia agar memiliki daya saing yang kuat
sehingga mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara lain.
Buku ini membahas penggunaan aplikasi computer praktis untuk membantu mahasiswa dalam
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penyelesaian Mekanika Teknik. Di dalam ilmu mekanika teknik diperlukan penyelesaian untuk
mencari reaksi-reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam, dimana dengan metoda perhitungan
(analitis), cukup banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan karena pemahaman dasar
matematika yang lemah, malas menghitung dan tidak teliti dalam menyelesaikan perhitungan.
Untuk itu dipermudah dengan diselesaikan dengan cara grafis, khususnya untuk bentuk
struktur balok, portal dan konstruksi rangka batang statis tertentu dengan tumpuan sendi dan
rol, karena hanya terdapat 3 reaksi perletakan yang berupa vector yaitu gaya arah vertical dan
horisontal, yaitu dengan menggunakan aplikasi computer praktis Microsoft Office Visio yang
penggunaannya sangat mudah dan hasilnya juga sangat teliti dan tepat. Dalam menggunaan
aplikasi praktis Microsoft visio ini tetap memerlukan keahlian mahasiswa Teknik Sipil dalam
penerapannya karena penggambaran garis-garis gayanya tetap dilakukan manual dengan
tangan, hanya dipermudah dengan adanya fasilitas copi paste, drawing scale, mengukur
panjang garis dan mengukur sudut, dengan tools view size & position window. Metoda yang
digunakan adalah poligongaya, cremona, cullman, welliot dan welliotmohr.
?????. ??????????; ??????????.
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