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UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 

TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
 

Mata  Kuliah: Keselamatan Alat Angkat Dosen Pengampu: Ir. Erwin Ananta, Cert.IV, MM 

Kode MK: TKK 015 Sifat Ujian: Tutup Buku 
Semester/Kelas: 

Beban Studi: 

VI / A (Pagi) 

3 sks 

Waktu: 

Lampiran: 

90 menit 

5 halaman 

    
 

Petunjuk: 
1. Kumpulkan semua buku, catatan, laptop, tablet, handphone dan perangkat sejenis didepan  kelas sebelum  ujian dimulai.  

2. Kerjakanlah soal dibawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan.  
3. Tulis nama, NPM/NIM, semester, kelas dan tanggal pada lembar jawaban dan pada lembar lampiran. 
4. Gunakan pulpen tinta warna hitam atau biru untuk menjawab pertanyaan. 

5. Silahkan gunakan kalkulator ilmiah (bukan kalkulator HP). 

6. Selipkan kembali soal ini beserta lampirannya dalam lembar jawaban. Lampiran harus diberi nama dan NPM/NIM. 
7. Berdoalah sebelum mengerjakan. Selamat mengerjakan.  

 

 

Soal: 
 
Sebuah gorong-gorong beton de-

ngan dimensi seperti gambar, 

akan diangkat dengan mengguna-

kan Hydraulic Crawler Crane 

KOBELCO model CKS800 de-

ngan panjang boom terpasang 

30,5 meter dan menggunakan 

sling rantai baja Ø18 mm grade 

80 (breaking force 800 MPa). 

Bila diketahui Specific Gravity 

beton = 2,5 ton/m
3
, dan jenis 

ikatan langsung (Direct Hitch) 

dengan rumus SWL dan diameter 

rantai baja adalah: 

SWL = Beban ÷ FS ÷ FI  

Faktor sudut = 2 sin  

   √
         

    
  

 

Pertanyaan: 

a) Apakah aman (safe) melakukan pengangkatan dengan peralatan angkat tersebut diatas? Buatlah analisis Anda. 

Bila aman atau tidak aman, apa rekomendasi Anda? 
b) Berdasarkan radius terjauh yang Anda dapatkan, berapakah tinggi pengangkatan maksium dari permukaan tanah 

(jarak clearance), agar boom dan beban yang diangkat aman (safe) dan tidak berbenturan? 

c) Jenis dan kelas SIO apakah yang diizinkan melakukan proses pengangkatan tersebut?  

  

Catatan: Beri tanda perhitungan Anda pada tabel Loadchart dan Diagram Working Range terlampir.  

Selipkan semua lampiran dalam lembar jawaban Anda. 
 

---  Kerjakan dengan JUJUR dan BERINTEGRITAS ---  

 

N A M A  ……………………………… 
NPM/NIM ……………………………… 

SEMESTER  ……………………………… 

KELAS    ……………………………… 
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