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P01 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 

menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

Mampu mengantisipasi, merumuskan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ilmu teknik 

industri (rekayasa system manufaktur) yang diaplikasikan dalam bidang teknik industri 

Mampu mengelola manajemen sumber daya perusahaan industri secara efisien, efektif di lingkungan global 

dan  mampu menggali ide kreatif, komunikatif serta dapat bekerjasama dalam global yang kompetitif 

Memiliki keahlian dasar dalam teknik industri 



P03 Mampu menguasai konsep dan prinsip serta menerapkan basic science dan science engineering pada 

penyelesaian masalah bidang  teknik industri serta perancangan produk industry 

 CP-MK  

M1 

M2 

M3 

Mahasiswa mampu menjabarkan pengertian Mekanika Teknik  dan Penerapannya 

Mahasiswa mampu merumuskan masalah Mekanika Teknik secara teoritis 

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai Mekanika Teknik 

 

Deskripsi 

singkat MK 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang hukum fisika (Hukum Newton I, II dan III) mekanika dalam  teknik 

analisis dasar seperti vektor gaya, konsep kesetimbangan statis dari suatu partikel, kawat sampai dengan pegas, titik berat 

benda, reduksi gaya terdistribusi, kesetimbangan benda tegar, hukum friksi, sekrup dan tahanan guling. 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Konsep dasar mekanika teknik 

2. Vektor-vektor gaya 

3. Kesetimbangan partikel 

4. Resultan sistem gaya 

5. Kesetimbangan  benda tegar 

6. Analisis struktur 

7. Gaya-gaya dalam 

8. Gesekan 

9. Titik berat, sentroid, dan momen inersia 

10. Kerja aktual 

11. Kinematika partikel (pendahuluan) 

12. Kinematika partikel: gaya dan percepatan 

13. Kinematika partikel: usaha, energi, dan daya 

14. Kinematika partikel: impluls dan momentum 

Pustaka Utama:  

 1. Frick Heinz, Mekanika Teknik 1 Statik dan Kegunaannya, Kanisius, 1978 

2. Frick Heinz, Mekanika Teknik 2 Statik dan Kegunaannya, Kanisius, 1978 

 Pendukung:  

 3. R.C. Hibbeler , Engineering Mechanics STATICS, Thirteenth Edition, Pearson,2013 



4. Schaum's Outline Of Theory And Problems Of Engineering Mechanics - Statics And Dynamics. Fifth Edition. 

E.W. Nelson, C.L. Best, W.G. McLean. McGraw-Hill. 1998 

5. Ruina Andy and Pratap Rudra, Introduction to Statics and Dynamics, Oxford University, 2011 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: - Perangkat keras: 

LCD & White board 

Tim Pengajar  

Mata Kuliah 

Prasyarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 



(1) 

Mingguke 

(2) 

Kemampuan akhir yang diharapkan 

(3) 

Bahan kajian 

(4) 

Bentuk 

pembelajaran 

(5) 

Waktu 

(6) 

Pengalaman 

belajar 

mahasiswa 

(7) 

Kriteria penilaian dan 

indikator 

(8) 

Bobot 

nilai 

(9) 

Referensi 

1 Mahasiswa diharapkan mengerti dan 

memahami tentang hukum dasar fisika 

yang berlaku dalam mekanika teknik 

Pengertian Dasar 

Mekanika 

1. Definisi mekanika 

teknik 

2. Hukum fisika dalam 

mekanika teknik 

(hukum Newton I, II, 

dan III) 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 

Mengerti dan paham 

tentang Hukum Newton I, 

II dan III 

 5% 1, 2, 3, 4, 5 

2 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang vektor beserta 

analisis dari penggambaran grafisnya. 

Vektor Gaya 

1. Definisi vektor gaya 

2. Formulasi skalar 

vektor gaya 

3. Metode grafis dalam 

analisis vektor gaya 

4. Penguraian vektor 

gaya dalam sumbu 

kartesian 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 

Mahasiswa mampu untuk 

menghitung tentang besar 

dan arah vektor dari suatu 

produk kartesian 

 5% 1, 2, 3, 4, 5 

3 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang faktor kesetimbang 

untuk partikel 

Kesetimbangan 

1. Syarat kesetimbangan 

partikel 

2. Analisis 

kesetimbangan 

partikel dengan 

diagram benda bebas 

 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

menghitung titik 

kesetimbangan yang terjadi 

dari partikel 

5% 1, 2, 3, 4, 5 

4 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang faktor kesetimbang 

untuk kawat 

Kesetimbangan 

Analisis kesetimbangan 

kawat 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 
Mahasiswa dapat 

menghitung titik 

kesetimbangan yang terjadi 

dari  kawat 

 5% 1, 2, 3, 4, 5 

5 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang faktor kesetimbang 

untuk pegas 

Kesetimbangan 

Analisis kesetimbangan 

pegas 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 Mahasiswa dapat 

menghitung titik 

kesetimbangan yang terjadi 

 5% 1, 2, 3, 4, 5 



 

 

dari pegas 

6 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang momen dan kopel 

agar dapat menguraikan momen dalam 

suatu sumbu kartesian 

Analisis Momen 

1. Definisi momen 

2. Formulasi skalar 

momen 

 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 
Mahasiswa dapat 

menghitung dan 

menganalisai suatu momen 

dari suatu sumbu kartesian 

 5% 1, 2, 3, 4, 5 

7 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang momen dan kopel 

agar dapat menguraikan momen dalam 

suatu sumbu kartesian 

Analisis Momen 

1. Definisi kopel 

2. Formulasi skalar 

kopel 

Penguraian momen dalam 

sumbu kartesian 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

menghitung dan 

menganalisai suatu momen 

dari suatu sumbu kartesian 

10% 1, 2, 3, 4, 5 

8 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang titik berat partikel, 

benda beraturan maupun tidak dan 

reduksi pada gaya terdistribusi 

Titik Berat dan Reduksi 

Gaya Terdistribusi 

1. Titik berat partikel  

2. Titik berat benda tidak 

beraturan 

 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 Mahasiswa mampu untuk 

menghitung titik berat 

partikel dari benda 

beraturan atau tidak 

beraturan beserta reduksi 

gaya terdistribusi 

5% 1, 2, 3, 4, 5 

 UTS 

9 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang titik berat partikel, 

benda beraturan maupun tidak dan 

reduksi pada gaya terdistribusi 

Titik Berat dan Reduksi 

Gaya Terdistribusi 

1. Teorema Pappus dan 

Guldinus 

2. Reduksi gaya 

terdistribusi 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 Mahasiswa mampu untuk 

menghitung titik berat 

partikel dari benda 

beraturan atau tidak 

beraturan beserta reduksi 

gaya terdistribusi 

 10% 1, 2, 3, 4, 5 

10 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang syarat 

kesetimbangan, macam tumpuan, reaksi 

tumpuan serta menganalisis 

kesetimbangan menurut diagarm benda 

bebas 

Kesetimbangan Benda 

Tegar 

1. Syarat kesetimbangan 

benda tegar 

2. Jenis-jenis tumpuan 

 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 
Mahasiswa dapat 

menghitung dan 

menganalisis 

kesetimbangan menurut 

diagram benda bebas 

 5% 1, 2, 3, 4, 5 

11 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami tentang syarat 

kesetimbangan, macam tumpuan, reaksi 

tumpuan serta menganalisis 

kesetimbangan menurut diagarm benda 

Kesetimbangan Benda 

Tegar 

1. Analisis reaksi 

tumpuan 

2. Analisis 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 Mahasiswa dapat 

menghitung dan 

menganalisis 

kesetimbangan menurut 

diagram benda bebas 

 10% 1, 2, 3, 4, 5 



bebas kesetimbangan benda 

tegar dengan diagram 

benda bebas 

 

12 Mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami perbedaan dari gaya dalam 

dan momen dalam yang akan 

digambarkan dalam bentuk diagram 

momen, gaya lintang dan gaya normal 

AnalisisStruktur 

1. Definisi gaya dalam 

dan momen dalam 

2. Menggambar diagram 

momen, gaya lintang, 

dan gaya normal 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 
Mahasiswa mampu 

menghitung momen dalam 

bentuk diagram momen, 

gaya lintang dan gaya 

normal 

15% 1, 2, 3, 4, 5 

13 Mahasiwa dapat mengerti dan 

memahami tentang hukum friksi, sekrup 

dan tahanan guling 

Friksi 

1. Definisi dan konsep 

dasar 

2. Hukum friksi 

 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 
Mahasiswa dapat 

menjelaskan tentang 

hukum friksi, sekrup dan 

tahanan guling 

5% 1, 2, 3, 4, 5 

14 Mahasiwa dapat mengerti dan 

memahami tentang hukum friksi, sekrup 

dan tahanan guling 

Friksi 

1. Sekrup 

2. Tahanan guling 

Ceramah / 

diskusi 

 

2 X 50’ 

ceramah / 

diskusi 

 

 

 
Mahasiswa dapat 

menjelaskan tentang 

hukum friksi, sekrup dan 

tahanan guling 

10% 1, 2, 3, 4, 5 

UAS 

 

 


