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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lift atau elevator merupakan alat transportasi untuk mempermudah 

manusia dan barang dalam berpindah tempat secara vertikal. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator Pasal 1 angka 2 

disebutkan bahwa : “Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot 

imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara 

permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut 

orang dan/atau barang”. Elevator umumnya digunakan pada bangunan bertingkat. 

Keuntungan penggunaan elevator antara lain adalah efisiensi terhadap waktu, dan 

dapat meningkatkan produktifitas kerja. 

Elevator memerlukan jalur yang harus dilalui saat beroperasi, salah satu 

komponen utama dari sistem tersebut ialah rel pemandu. Sebuah elevator 

seharusnya tidak diharapkan untuk beroperasi secara teratur dan aman pada rel 

pemandu yang tidak memiliki standar kualitas minimum dan yang tidak dipasang 

dengan benar. Penerima Data yang mengirimkan ke sistem kontrol informasi 

tentang posisi elevator, pintu, kunci pintu dan rem aman dirancang pada asumsi 

bahwa rel pemandu akan mengikuti jalan tertentu. Rel pemandu diproduksi di 

pabrik lengkap yang memiliki sistem pengukuran berkualitas tinggi. 

Rel pemandu memiliki beberapa tipe berdasarkan cara pembuatan nya, 

masing masing mempunyai struktur kekuatan bahan, berat, luas penampang, dan 

radius girasi yang berbeda beda. Dengan spesifikasi yang berbeda dari tiap tipe rel 

pemandu tersebut maka akan mempengaruhi penggunaan tipe rel pemandu yang 

tepat untuk digunakan pada konstruksi elevator dengan memperhatikan faktor 

ketinggian bangunan tempat elevator digunakan, kapasitas kereta elevator, dan 

kecepatan traction machine. 
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Rel pemandu memiliki aksesoris tambahan berupa bracket, t-clips, bolt sets, 

dan  fishplate, aksesoris tersebut memiliki peranan penting pada rel pemandu agar 

terpasang kuat pada konstruksi bangunan serta sebagai penahan saat terjadi getaran 

besar. Bracket merupakan alat penyangga berupa besi pelat yang dibutuhkan untuk 

mengikat sebuah rel pemandu pada dinding, bracket dipasang dengan jarak yang 

berbeda beda berdasarkan tipe rel pemandu yang akan digunakan. T-clips 

digunakan untuk menjepit rel pemandu dengan bracket. Sedangkan fishplates 

digunakan untuk menyambung tiap rel pemandu agar rel pemandu dapat terikat kuat 

dan tegak / lurus setinggi shaft (ruang luncur) dari bawah hingga atas. 

Tiap rel pemandu memiliki spesifikasi dan dimensi ukuran nya masing 

masing. Semakin besar dimensi ukuran rel maka semakin besar pula gaya yang 

dapat diterima oleh rel pada saat terjadi getaran/ goncangan dan atau saat rem 

pengaman kereta bekerja. Dalam perancangan pemilihan rel khususnya rel 

pemandu kereta elevator, tegangan tekuk yang terjadi haruslah dirancang tidak 

lebih dari 140 N/mm2. Penelitian ini difokuskan untuk memilih tipe rel pemandu 

yang tepat untuk digunakan dengan melakukan perhitungan tegangan tekuk, jarak 

spasi bracket, dan jumlah fishplates yang diperlukan untuk konstruksi elevator 

penumpang dengan kapasitas 1000 kg, ketinggian 10 lantai, dan kecepatan traction 

machine nominal kereta yaitu 90 m/min. 

 

1.2 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah : 

1. Menentukan tipe rel pemandu yang tepat untuk digunakan pada konstruksi 

elevator kapasitas 1000 kg, kecepatan 90 m/min, dan ketinggian 10 lantai. 

2. Mengetahui jarak spasi bracket yang di perlukan rel pemandu pada konstruksi 

elevator kapasitas 1000 kg, kecepatan 90 m/min, dan ketinggian 10 lantai. 

3. Mendapatkan konstruksi pemasangan rel pemandu pada instalasi elevator 

kapasitas 1000 kg, kecepatan 90 m/min, dan ketinggian 10 lantai. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Tipe rel pemandu apakah yang tepat digunakan pada konstruksi elevator 

kapasitas 1000 kg, kecepatan 90 m/min, dan ketinggian 10 lantai ? 

2. Berapakah jarak spasi antar bracket yang diperlukan rel pemandu pada 

konstruksi elevator kapasitas 1000 kg, kecepatan 90 m/min, dan ketinggian 

10 lantai ? 

3. Bagaimana konstruksi pemasangan rel pemandu pada instalasi elevator 

kapasitas 1000 kg, kecepatan 90 m/min, dan ketinggian 10 lantai ? 

1.4 Ruang Lingkup 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan 

skripsi ini, maka batasan masalah pada analisa ini : 

1. Spesifikasi kereta elevator menggunakan merk OTIS dengan kapasitas 1000 

kg. 

2. Spesifikasi dimensi bangunan di tentukan penulis berdasarkan SNI arsitektur. 

3. Jumlah lantai yang dilayani elevator adalah 10 lantai, dengan tinggi kerja 36 

meter. 

4. Kecepatan angkut elevator adalah 90 m/min. 

5. Koefisien kelangsingan yang digunakan pada rel pemandu sebesar 135. 

6. Panjang 1 buah rel pemandu adalah 5 m. 

  



 

 

4 
Arifin Dwi Satrio, 2020 

PERANCANGAN PEMENUHAN KRITERIA KONSTRUKSI PEMASANGAN REL ELEVATOR KAPASITAS 1000 

KG, KECEPATAN 90 M/MIN, DAN KETINGGIAN 10 LANTAI 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, S-1 Teknik Mesin 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini  disusun  ke  dalam  5 (lima)  bab  dengan  sistematika  

penulisan  skripsi yaitu sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang,   perumusan masalah, 

ruang   lingkup masalah,   tujuan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah dan prosedur penelitian, 

peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAAN 

Bab ini berisi pengolahan data hasil penelitian, analisa 

percobaan, dan penjabaran dari rumusan masalah.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian serta saran untuk melakukan penelitian 

dikemudian hari. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN  


