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BAB II 

LATAR BELAKANG TEORI 

2.1 Pengecoran 

Pengecoran squeeze adalah peleburan logaam dengan tekanan memakai 

cetakan yang berbentuk die dan punch, dengan cara logam cair di tekan kedalam 

cetakan pada saat logam mengalami pembekuan. Pengecoran ini dikemukakan 

pertama kali oleh Chernov pada tahun 1878 di Russia (Tjitro dan Firdaus, 2001).  

Dengan memakai cetakan logam serta akibat tekanan menyebabkan panas 

yang berpindah relatif cepat serta memperkecil akibat cacat porositas dan 

penyusutan. Pengecoran squeeze biasa disebut dengan squeeze forging (penempaan 

logam cair) adalah proses peleburan menggunakan alat tekan untuk menekan logam 

cair diberikan secara eksternal saat proses logam cair mengalami pembekuan. 

Proses pengecoran squeeze, dapat meningkatkan sifat fisik maupun mekanik 

khususnya pada material dengan paduan dasar Aluminium serta Magnesium 

(Ghomashchi dkk., 1998). Squeeze terhadap paduan dasar aluminium dapat 

menghasilkan hasil coran yang memiliki propertis seperti hasil tempa (Yue, 1997).  

2.2 Klasifikasi Pengecoran Squeeze 

Berdasarkan mekanisme pengisian logam cair ke dalam die, pengecoran 

squeeze dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu: direct squeeze casting dan indirect 

squeeze casting (Yue et.al.1996). 
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2.2.1 Direct Squeeze Casting (DSC) 

DSC merupakan istilah yang diberikan untuk proses pengecoran dimana 

logam cair didinginkan melalui pemberian tekanan secara langsung yang 

diharapkan mampu mencegah munculnya porositas gas dan penyusutan. Proses ini 

dikenal juga dengan sebutan liquidmetal forging, squeeze forming, extrusion 

casting dan pressure crystallisation. Mekanisme direct squeeze casting dapat 

diliahat pada gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2. 1 Mekanisme direct squeeze casting (Yue, 1996) 

Keuntungan utama proses DSC adalah sebagai berikut: 

1. Mampu menghasilkan produk cor tanpa porositas gas dan penyusutan. 

2. Tidak memerlukan gating system, sehingga tidak terjadi pembuangan 

material. 

3. Tidak begitu mempertimbangkan castability karena pemberian tekanan 

dapat mengeliminir kebutuhan akan high fluidity, baik untuk coran secara 

umum maupun paduan kasar. 

4. Mikro-struktur coran dapat dimanipulasi dengan mudah melalui suatu 

proses control yang baik, seperti temperatur penuangan dan besarnya 

tekanan. Untuk mendapatkan sifat coran yang optimum dapat juga 

ditambahkan bahan inti tertentu, tetapi hal ini biasanya tidak begitu penting, 

Dikarenakan tidak adanya cacat pada proses squeeze yang baik, biaya 
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perlakuan setelah coran selesai dan biaya untuk pengetesan non destructive 

dapat dihemat atau tidak diperlukan. 

5. Sifat mekanik hasil coran dengan komposisi yang sama, bisa sebaik atau 

bahkan lebih baik dibandingkan produk coran dengan teknik yang lain 

melalui rekayasa perillaku sotropik. Untuk itu “casting factor” bahan 

tersebut harus dianggap satu kesatuan. 

6. Pengecoran Squeeze merupakan salah satu teknik yang paling efektif dan 

efisien untuk menghasilkan komponen komposit/paduan ferrous maupun 

non ferrous dengan bentuk mendekati kesempurnaan. Toleransi ukuran 

yang dapat dicapai proses ini ± 0,05 mm. 

2.2.2 Indirect Squeeze Casting (ISC) 

Istilah indirect dipakai untuk menggambarkan injeksi logam ke dalam 

rongga cetakan dengan bantuan piston berdiameter kecil dimana mekanisme 

penekan ini dipertahankan sampai logam cair membeku. Keuntungan utama ISC 

adalah kemampuannya untuk menghasilkan produk cor dengan bentuk yang lebih 

kompleks dengan memberikan beberapa sistem pengeluaran inti (core pull). Proses 

ini sebetulnya merupakan proses cangkokan antara low pressure dan high pressure 

die casting. Proses ISC ini tidak sebaik proses DSC. Secara khusus ada dua 

kelemahan ISC dibanding dengan DSC berikut perbandingannya: 

1. Penggunaan bahan baku tidak efisien karena adanya kebutuhan pembuatan 

runner dan gating system. Efisiensi pemakaian bahan hanya 28 % (Wakil, 

1989). Sebagai contoh untuk menghasilkan piston dengan berat 0,62 kg 

diperlukan bahan cor seberat 2,2 kg. 
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2. Wrought aerospace alloys yang memiliki kekuatan yang tinggi, pada 

dasarnya sulit dikerjakan dengan ISC, kalau pun bisa hasil coran tidak bebas 

dari cacat. Mekanisme Indirect Squeeze Casting dapat diliahat pada gambar 

2.2. 

 

 

 

Gambar 2. 2 Mekanisme Indirect Squeeze Casting (Hu, 1998) 

Faktor kunci dalam ISC adalah memberikan proses pengisian ke rongga 

cetak secara mulus tanpa mengakibatkan aliran turbulen. Ini berarti bahwa cairan 

logam mengalir secara laminer selama pengisian ke rongga cetak. Makin rendah 

kecepatan pengisian, menyebabkan makin tingginya kemungkinan untuk 

mendapatkan aliran laminer (Hu, 1998). Akan tetapi kecepatan pengisian yang 

terlalu rendah dapat menyebabkan kehilangan panas (heat loss) yang besar dan 

berakibat pada terjadinya premature solidification serta cold shuts (Hu, 1998). 

Selanjutnya diperlukan kecepatan pengisian yang optimal, sehingga aliran 

pengisian menjadi laminer dan tidak terjadi aliran turbulensi. Cara yang paling 

efisien untuk mendapatkan kecepatan pengisian optimal ialah dengan 

menggunakan simulasi numerik yang dapat mengeliminasi kerja trial and error 

serta menghemat pemakaian bahan dan tenaga kerja. Salah satu perangkat lunak 

yang dapat dipakai untuk keperluan tersebut adalah perangkat lunak CAE Casting 

MAGMASOFT. 
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2.3 Parameter Proses Pengecoran Squeeze 

Untuk memperoleh produk cor yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi 

suatu sound – cast, ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1.  Volume Cairan Logam (Melt Volume) Diperlukan kontrol yang akurat 

ketika logam cair dituangkan ke dalam rongga cetak (die cavity). 

2.  Temperatur Tuang (Casting Temperature) Temperatur ini tergantung pada 

jenis paduan dan bentuk coran/komponen. Biasanya temperatur tuang 

diambil 6–55 ºC di atas temperatur liquidus. 

3.   Temperatur Perkakas (Tooling Temperature) Temperatur normal adalah 

190–315 ºC. Untuk produk cor yang mempunyai penampang relatif tebal, 

rentang temperatur ini dapat diturunkan. Biasanya temperature punch diatur 

15–30 ºC di bawah temperature die terendah untuk memungkinkan adanya 

kelonggaran atau ventilasi yang memadai di antara keduanya. Kelonggaran 

yang berlebihan antara punch dan die mengakibatkan erosi pada permukaan 

keduanya. 

4.   Waktu Tunggu (Time Delay) Waktu Tunggu adalah lamanya waktu yang 

diukur dari saat pertama penuangan logam cair ke dalam rongga cetak 

hingga saat permukaan punch menyentuh dan mulai menekan permukaan 

logam cair. Bentuk penampang yang komplek memerlukan waktu yang 

cukup bagi logam cair mengisi keseluruhan rongga cetakan; untuk itu perlu 

adanya tenggang waktu yang cukup sebelum punch menyentuh dan 

menekan logam cair. Hal ini untuk menghindari terjadinya porositas akibat 

penyusutan (shrink porosity). 



  11 

 

   
  

 

5.  Batas Tekanan (Pressure Level) Rentang tekanan normal adalah 50–140 

MPa, tergantung pada bentuk geometri omponen serta sifat mekanis yang 

dibutuhkan. Tetapi dimungkinkan tekanan minimum adalah 40 Mpa [Hu, 

1998]. Tekanan yang sering digunakan 70 MPa. 

6.   Durasi Penekanan (Pressure Duration) Durasi penekanan dihitung dari saat 

punch di titik terendah sampai saat punch diangkat (penekanan dilepaskan). 

Produk cor dengan berat 9 kg, durasi penekanannya bervariasi antara 30–

120 detik. Akan tetapi biasanya durasi ini juga tergantung pada bentuk 

geometri coran yang diinginkan. Untuk material komposit pemberian 

tekanan setelah pembekuan (solidification) tidak memperbaiki sifat, tetapi 

hanya menambah waktu siklus saja. 

7.   Pelumasan (Lubrication) Pengecoran squeeze membutuhkan pelumas pada 

permukaan dies untuk memudahkan proses pengeluaran produk cor dari 

cetakannya. Akan tetapi sistem pelumasan ini diusahakan jangan sampai 

menutupi lubang ventilasi yang ada pada dies. Untuk paduan aluminium, 

magnesium, dan tembaga, permukaan dies biasanya disemprot dengan 

pelumas colloidal graphite. Sedangkan ferrous casting, permukaan dies 

biasanya dilapisi dengan sejenis bahan keramik untuk mencegah efek 

pengelasan antara produk cor dengan permukaan dies. 

8.  Kecepatan Pengisian (Filling Rate) (Hu, 1998). Makin rendah kecepatan 

pengisian akan menyebabkan makin tingginya kemungkinan untuk 

mendapatkan aliran laminer. Akan tetapi kecepatan pengisian yang terlalu 

rendah dapat menyebabkan kehilangan panas (heat loss) yang besar dan 
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berakibat pada terjadinya premature solidification serta cold shuts. 

Selanjutnya perlu ditentukan kecepatan pengisian yang optimal, sehingga 

aliran pengisian menjadi laminer dan tidak terjadi turbulensi. 

2.4 Kontrol Kualitas Pengecoran Squeeze 

Yang dimaksud dengan kontrol kualitas meliputi antisipasi terhadap 

kemungkinan cacat yang dapat terjadi dan pengujian produk cor squeeze. Kontrol 

kualitas yang akurat terhadap variabel proses yang telah dijelaskan dapat 

mengurangi atau mencegah salah satu atau beberapa cacat cor yang mungkin 

terjadi. Adapun jenis cacat cor yang sering terjadi adalah: oxide inclusions, 

porosity, extrusion segregation, centerline segregation, blistering, cold laps, hot 

tearing, sticking, case debonding serta extrusion debonding. 

Oxide inclusions adalah cacat yang disebabkan kegagalan dalam menangani 

kebersihan logam cair, khususnya pada waktu logam cair dipindahkan ke dalam 

rongga cetakan. Untuk itu perlu menggunakan saringan pada saat penuangan. 

Selain itu perlu dijaga agar tidak terjadi aliran turbulen pada waktu pengisian 

rongga cetakan.  

Porosity adalah cacat yang disebabkan kurangnya tekanan squeeze yang 

diberikan pada waktu operasi. Tekanan ideal sekitar 50 – 70 MPa merupakan best 

practice untuk memproduksi sound casting. Cacat ini dapat dieliminir dengan 

menaikkan tekanan squeeze dimana variabel proses yang lain telah mencapai titik 

optimum. 

Extrusion segregation adalah cacat cor yang diakibatkan segregasi mikro. 

Cacat ini sebetulnya sangat jarang terjadi pada pengecoran squeeze dibandingkan 
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dengan jenis pengecoran lainnya. Cacat ini dapat dihindari dengan melakukan 

desain dies secara tepat, menaikkan temperatur dies, menggunakan multiple gating 

system atau dengan mengurangi delay time sebelum penutupan dies. 

Centerline segregation adalah cacat cor yang terjadi pada pengecoran 

paduan aluminium tempa (high-alloy wrought aluminum alloy) dengan temperatur 

lebih rendah. Pembekuan terjadi dimulai pada dinding dies; dengan temperatur 

logam cair yang rendah, fasa liquid menjadi lebih terkonsentrasi dan terjebak di 

bagian pusat daerah ekstrusi atau daerah yang lebih padat dari coran. Cacat ini dapat 

dihindari dengan menaikkan temperatur dies, meminimalkan atau mengurangi 

waktu penutupan dies atau mengganti paduan dengan alternative bahan lain yang 

setara. 

Blistering merupakan cacat cor yang terjadi akibat adanya udara atau gas 

yang berasal dari logam cair yang terjebak di bagian bawah permukaan dikarenakan 

aliran turbulen pada saat pengisian rongga cetakan. Cacat ini terjadi dalam bentuk 

adanya pelepuhan (blister) pada permukaan coran pada waktu pelepasan tekanan 

atau proses perlakuan panas lanjut. Cacat ini dapat dihindari dengan menghilangkan 

gas yang terdapat pada logam cair atau dengan melakukan pre-heating terhadap 

peralatan tuang (handling transfer equipment), memperlambat kecepatan 

penutupan dies, memperbesar celah antara dies dan punch serta menurunkan 

temperatur tuang (pouring temperature). 

Cold laps disebabkan oleh tumpang tindihnya cairan logam dengan lapisan 

padat (solidified layers) sebelumnya sehingga mengakibatkan tidak sempurnanya 

ikatan antar lapisan tersebut. 
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Hot tearing terjadi pada paduan yang memiliki rentang temperatur 

pembekuan yang panjang. Pencegahan terjadinya hot tearing adalah dengan 

menurunkan temperatur tuang dan menaikkan tekanan serta meningkatkan sudut 

kemiringan (draft angle) pada penuangan. 

Sticking merupakan cacat berupa adanya lapisan tipis pada kulit permukaan 

produk cor yang menempel pada permukaan cetakan (die surface). Hal ini 

disebabkan karena cepatnya proses penuangan tanpa diimbangi dengan sistem 

pendinginan dan pelumasan yang baik. Untuk menghindari sticking dapat dilakukan 

dengan mengurangi temperatur cetakan atau temperatur penuangan. 

Case debonding adalah cacat yang ditemukan hanya pada paduan besi tinggi 

(high iron alloy). Cacat ini dapat diatasi dengan menaikkan temperatur perkakas 

(tooling temperature), menurunkan temperatur penuangan serta menurunkan waktu 

penutupan cetakan. 

Extrusion debonding biasanya terjadi pada coran yang mempunyai bentuk 

geometri yang rumit dan dalam. Dimana sebagian cairan logam pada die cavity 

tergenang menunggu sebagian cairan logam lainnya mengisi rongga yang dalam 

dan rumit tersebut pada saat cetakan dalam keadaan terbuka. Hal ini menyebabkan 

timbulnya oksida di sekitar daerah padatan yang berakibat terhalangnya ikatan antar 

molekul logam. Cacat ini dapat dicegah dengan menaikkan temperatur perkakas 

(tooling temperature) atau temperature penuangan; mempersingkat waktu 

penutupan die dapat mengurangi pembentukan oksida pada semi-liquid metal yang 

berada di dalam cetakan (die). 
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2.5 Aluminium dan Paduannya 

Umumnya semua jenis logam memiliki kegunaan yang sempit pada kondisi 

murni, karena memiliki sifat yang tunggal. Selanjutnya dengan menambahkan 

elemen lain pada suatu material akan merubah sifat fisik maupun mekanik dari 

suatu material sehingga material tersebut lebih dapat diaplikasikan diberbagai 

keadaan, begitu juga dengan aluminium. Misalnya penambahan unsur tembaga 

pada aluminium akan meningkatkan kekerasan dan mengurangi ketahanan terhadap 

korosi. Terdapat 15 unsur yang dapat dipadukan dengan aluminium, dan semuanya 

dapat merubah sifat fisik maupun mekanik dari aluminium (Callister, 2007). 

Peningkatan kekuatan dan kekerasan logam paduan disebabkan oleh adanya 

atom-atom yang larut yang menghambat pergerakan dislokasi dalam Kristal 

sewaktu deformasi plastik Paduan aluminium dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu paduan tempa (wrought alloy) dan paduan cor (cast alloy). Keduanya 

memiliki jenis-jenis yang berbeda dengan disimbolkan kode yang telah 

distandarisasi oleh ANSI H35.1 alloy and temper designations for aluminum 

(James K. Wessel, 2004). 

1.  Paduan Tempa (Wrought Alloy) 

Pada paduan tempa menggunakan sistem penamaan empat angka. Angka 

pertama menyatakan kandungan unsur paduan utama. Angka kedua menotasikan 

modifikasi dari paduan, sebagai contoh paduan aluminium seri 6463 merupakan 

modifikasi dari 6063 dengan sedikit perbedaan unsur paduan lain seperti besi, 

mangan, dan crom (Callister, 2007, James K. Wessel, 200). 
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Pada Tabel 2.1 menjelaskan tentang karakteristik pada aluminium paduan 

tempa (wrought) yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Tabel 2. 1 Kelompok Paduan Al Tempa (Wrought Alloys) (James K. Wessel, 

2004) 

 

 

 

 

 

2.  Paduan Cor (Cast Alloy) 

Pada aluminium paduan cor memiliki lebih banyak variasi unsur paduan 

dibanding dengan aluminium paduan tempa. Hal tersebut disebabkan pada paduan 

cor memiliki struktur mikro yang lebih homogen dibanding paduan tempa. Paduan 

cor biasanya memiliki kandungan silikon yang lebih tinggi untuk meningkatkan 

fluiditas pada saat pengecoran. 

Aluminium paduan cor juga menggunakan kode penomoran dengan 4 digit, 

seperti paduan tempa. Pada paduan cor memiliki 1 digit desimal pada akhir 

penomoran. Digit pertama menunjukkan kandungan unsur utama pada paduan. 

Digit ke 2 dan ke 3 menunjukkan level kemurnian dari dari paduannya. Sedangkan 

angka terakhir yang dipisahkan dengan tanda desimal merupakan bentuk hasil 

pengecorannya, misalnya casting (0) atau ingot (1, 2) (James K. Wessel, 2004). 

Tabel 2.2 berikut ini menjelaskan karakteristik dari paduan aluminium cor 

yang telah dijelaskan sebelumnya serta penggunaannya dalam dunia industri. 
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Tabel 2. 2 Kelompok Paduan Al Cor (casting alloy) (Callister, 2007) 

2.5.1 Paduan Aluminium 2014 

Paduan Al 2014 merupakan paduan yang heattreatable atau dapat diperkuat 

dengan penuaan. Untuk melakukan penuaan atau perlakuan panas presipitasi 

tersebut diperlukan serangkaian perlakuan panas lainnya, yaitu: perlakuan panas 

pelarutan (solution heattreatment) dan laku panas kejut (quenching) (ASM 

Handbook. 1991).  

Perubahan yang terjadi pada proses perlakuan panas paduan Al 2014 

didasarkan pada kelarutan bahan pemadu, dimana kelarutannya berbanding lurus 

dengan temperatur. Semakin tinggi temperatur perlakuan panas pelarutannya, maka 

akan semakin tinggi pula kelarutan unsur pemadu di dalam logam dasarnya (ASM 

Handbook. 1990) Hal ini dapat dilihat pada diagram fasa paduan Al 2014 dalam 

Gambar 2.3.  

Bila kemudian paduan didinginkan dengan cepat akan terjadi larutan padat 

lewat jenuh dengan kandungan bahan pemadu yang lebih besar dari harga 

kesetimbangannya, sehingga mendorong pembentukan fasa θ (Al2Cu). Proses 
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perlakuan panas yang dilakukan untuk merekayasa struktur dari paduan Al-Cu 

dapat dikerjakan dengan menggunakan panduan dari diagram fasa Al- Cu. 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Diagram Fasa Paduan Al-Cu (Hatch, J.E, Ed.1984) 

Tabel 2.3 Berikut komposisi Aluminium 2014 

Tabel 2. 3 Komposisi Aluminium 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kandungan Unsur Persentase (%) 

1. Tembaga 3,9 – 5 

2. Besi 0,7 

3. Magnesium 0,2 – 0,8 

4. Mangan 0,4 – 1,2 

5. Silikon 0,5 – 1,2 

6. Titanium+Zink 0,2 

7. Zink 0,25 

8. Titanium 0,15 

9. Krom 0,1 
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Aluminium 2014 memiliki karakteristik dapat dilihat pada table 2.4 di 

bawah ini. 

Tabel 2. 4 Karakteristik Aluminium 2014 (ASM Handbook. 1990) 

Al- Massa Jenis 

Pengujian 

Tensile Strength 

(Mpa) 

Yield Strength 

(Mpa) 

Elongation 

(%) 

Hardness 

Brinell (HB) 

2014 2.80 kg/cm3 420 350 7 135 

 

2.6 Aplikasi Aluminium 2014  

Pengaplikasian yang berbeda-beda ini berdasarkan karakteristik dan 

komposisi Aluminium yang berbeda-beda pula. Untuk Aluminim seri 2014 

diaplikasikan di skin karena sifatnya yang ulet. Meskipun kekuatannya relatif 

rendah, Aluminium seri ini dapat ditempatkan di beban dinamis sehingga mampu 

menerima getaran.  

Paduan Al 2014 merupakan material yang banyak digunakan untuk industri 

pesawat terbang khususnya untuk fuselage dan leading edge wing skin dari pesawat 

terbang Airbus pada gambar 2.4. Leading edge wing skin merupakan bagian 

pertama pada sayap pesawat yang pertama kali terkena aliran udara. Lead edge 

sendiri berfungsi sebagai pemberi gaya angkat pada kecepatan rendah dan 

memberikan gaya hambat pada saat mendarat (PT. Dirgantara Indonesia, Bandung). 

Paduan ini merupakan pengembangan dari paduan Al-2017 hasil modifikasi 

pemaduan silikon yang menyebabkan Al-2014 lebih sensitif terhadap artificial 

aging (Hatch, J.E.Ed.1984). 
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Gambar 2. 4 Leading Edge Wing (PT. Dirgantara Indonesia) 

Menurut jenis perlakuan temper, aluminium paduan dapat dibedakan 

menjadi beberapa macam, diantaranya F, H, O, dan T (Totten, George. E, 1999). 

F : Fabrikasi 

H : Strain hardened (cold worked) with or without thermal treatment 

O : Pada keadaan Cair (annealed) 

T : Heat treated to produce stable tempers 

T1 : Cooled from hot working and naturally aged (at room temperature) 

T2 : Cooled from hot working, cold-worked, and naturally aged 

T3 : Solution heat treated and cold worked 

T4 : Solution heat treated and naturally aged 

T5 : Cooled from hot working and artificially aged  

T6 : Solution heat treated and artificially aged 

T7 : Solution heat treated and stabilized 

T8 : Solution heat treated, cold worked, and artificially aged 

T9 : Solution heat treated, artificially aged, and cold worked 

T10 : Cooled from hot working, cold-worked, and artificially aged 

W : Solution heat treated only 

 

Berdasarkan tingkat ketebalannya material dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu sheet, plate, dan block. Sheet merupakan material yang mempunyai ketebalan 

1 mm sampai dengan 5 mm, biasanya dipakai sebagai pelapis rangka pesawat. Plate 

merupakan material yang mempunyai ketebalan 6 mm sampai dengan 20 mm, 
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sedangkan Block merupakan material yang mempunyai ketebalan 21 mm keatas. 

Plate dan Block ini biasanya digunakan untuk membuat kerangka pesawat terbang. 

2.7 Uji Tarik 

Menurut (Purnomo, 2017) uji tarik mungkin adalah cara pengujian bahan 

yang paling mendasar. Pengujian ini sangat sederhana, tidak mahal dan sudah 

mengalami standarisasi di seluruh dunia, misalnya di Amerika memiliki ASTM E8 

dan Jepang memiliki JIS 2241. Dengan menarik suatu bahan kita akan segera 

mengetahui bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan 

mengetahui sejauh mana material itu bertambah panjang. Alat eksperimen untuk uji 

tarik ini harus memiliki cengkeraman (grip) yang kuat dan kekakuan yang tinggi 

(highly stiff). Brand terkenal untuk alat uji tarik antara lain adalah antara lain adalah 

Shimadzu, Instron dan Dartec. Gambar mesin uji Tarik dapat di lihat pada gambar 

2.5. 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Alat Uji Tarik 

Pada percobaan tarik, suatu speciment yang dibuat merupakan bahan 

percobaan dengan penambahan gaya tarik aksial secara kontinyu, sementara secara 

bersama-sama diadakan pengamatan terhadap perpanjangan dari specimen tersebut. 
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Guna memudahkan pengukuran dan perhitungan, maka dibuat standard 

ukuran dari spesimen yang sesuai dengan bentuk dan ukuran bahan asalnya. 

Dengan cara ini penentuan pembebanan akan dapat lebih mudah menentukan 

perkiraan besarnya. Ukuran spesimen ini diatur sedemikian rupa agar seluruh 

penampang mengalami pembebanan yang merata dan teratur. Beberapa ukuran 

benda uji yang dilakukan pada percobaan dapat dilihat dalam gambar 2.6, 2.7, dan 

tabel 2.5 dibawah ini: 

 

 

Gambar 2. 6 Dimensi spesimen uji tarik (JIS Z2201) 

 

 

Gambar 2. 7 Dimensi spesimen uji tarik (ASTM E8) 

Tabel 2. 5 Standar Spesimen Uji (ASTM E8) 

 

 

 

 

Percobaan tarik yang kami laksanakan adalah pada tension strength test 

dengan kapasitas pembebanan maksimum 10.000 kg. 
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1. Tegangan tarik  

Sebuah batang uji ditarik pada mesin tarik sampai putus, batang uji 

sebelumnya diberi tanda dahulu supaya dapat diukur jarak sebelum dan sesudah 

ditarik (gauge marks), juga diukur tebal, untuk penampang segi empat dan diameter 

untuk penampang bulat.Setelah ditarik maka dapat dihitung tegangan tariknya 

dengan rumus: 

a. Untuk penampang segiempat : 

σ µ : 
Fmax

Ao
(𝑘𝑔/𝑚𝑚²) 

Dimana   

σ µ : tegangan tarik (𝑘𝑔/𝑚𝑚²) 

Fmax : beban tertinggi selama pengujian tarik (kg) 

Ao : luas penampang spesimen (mm2) 

b. Untuk penampang bulat  

σ µ : 
Fmax

Ao
 (𝑘𝑔/𝑚𝑚²) 

Dimana   

σ µ : tegangan tarik (𝑘𝑔/𝑚𝑚²) 

Ao  : luas penampang sebelum putus 

Ao : 
𝜋

4
D2 (mm2) untuk penampang pejal 

Ao :  
𝜋

4
 (D2-d2) (mm2) untuk penampang bulat 
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2.  Perpanjangan  

Perpanjangan benda uji setelah putus dapat dihitung dengan rumus: 

ε : 
𝑙𝑢−𝑙𝑜

𝑙𝑜
  x 100% 

 Dimana  

ε : Perpanjangan akibat tarik ( % ) 

Lu  : Panjang yang diberi batas setelah mengalami Tarikan  

  sampai putus ( mm ) 

Lo  : Panjang yang diberi batas semula (mm) 

3.   Kontraksi  

Yang dimaksud dengan kontraksi adalah berkurangnya luas penampang 

benda uji dalam % bila dibandingkan dengan penampang awal. 

     C  : 
𝑆𝑜−𝑆𝑢

𝑆𝑜
  x 100% 

Dimana 

 C : kontraksi (%) 

 So  : luas penampang sebelum ditarik (mm) 

 Su : luas penampang sesudah ditarik 

 Su : 
𝜋

4
  (dzu2-dwu2)  

 dzu : diameter luar sesudah ditarik 

 dwu : diameter dalam sesudah ditarik 
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4.  Yield strength 

Yield strength adalah beban yang tergantung pada penambahan panjang 

yang kecil sekali (beban untuk penambahan panjang yang kecil) dibagi dengan 

penampang mula-mula dari specimen. 

Yield strength dapat dihitung dengan rumus:  

σy : 
𝐹𝑦

𝐴𝑜
(𝑘𝑔/𝑚𝑚²) 

Dimana   

σy      : Yield strength  

Fy : beban untuk penambahan panjang yang kecil  

Ao : luas penampang mula-mula (mm2) 

5.  Diagram pengujian tarik 

Pada pelaksanaan percobaan tarik pesawat atau mesin uji akan membuat 

grafik tegangan penambahan panjang (tegangan) selama proses penarikan terjadi.  

Grafik percobaan tarik ini dapat dilihat pada gambar 2.8 dibawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Profil Uji Tarik (Purnomo, 2017:60) 
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Kita akan membahas istilah mengenai sifat-sifat mekanik bahan dengan 

berpedoman pada hasil uji tarik seperti pada Gambar 2.8 diatas. Asumsikan bahwa 

kita melakukan uji tarik mulai dari titik O sampai D sesuai dengan arah panah dalam 

gambar.  

Dalam grafik percobaan tarik diatas, titik A adalah merupakan batas 

proposional dimana sampai batas titik A tersebut penambahan panjang benda uji 

masih sebanding dengan penambahan tegangan. 

Titik B adalah batas elastis dimana pada keadaan tersebut merupakan titik 

batas elastis dimana benda kerja tidak akan bisa kembali pada panjang semula jika 

telah melampaui titik ini, untuk material yang keras titik ini tidak akan begitu 

terlihat dalam grafik. Sedangkan titik C adalah keadaan benda uji pada saat 

mengalami tegangan terbesar (tegangan maksimum). 

 Titik D adalah keadaan benda uji pada saat patah dan merupakan akhir dari 

percobaan tarik dilakukan. Dari grafik percobaan tarik diatas dapat dilihat bahwa 

patah/putusnya benda uji tidak tepat pada waktu benda uji mengalami tegangan 

maksimum (pada keadaan tersebut tegangan sudah dalam keadaan menurun) 

(Purnomo, 2017). 

2.8 Pengujian Kekerasan (Brinell) 

Proses pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap, artinya ketika gaya 

tertentu diberikan pada suatu benda uji dan karena pengaruh pembebanan benda uji 

akan mengalami deformasi. Pengujian kekerasan logam ini secara garis besar ada 

tiga metode yaitu penekanan, goresan, dan dinamik (Koswara, 1991: 15). Proses 
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pengujian yang mudah dan cepat dalam memperoleh angka kekerasan yaitu dengan 

metode penekanan. Menurut (Schonmentz, Gruber, 1985) ada tiga jenis metode 

penekanan, yaitu: Rockwell, Brinnel, Vickers, yang masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Pengujian kekerasan dengan goresan dibakukan pada 

skala Mohs, ada sepuluh skala yang disusun berurutan dari bahan lunak sampai 

bahan yang keras. Pengujian kekerasan dengan dinamik adalah pengukuran 

terhadap ketinggian pantulan sebuah palu dari permukaan benda uji pada mesin uji 

Shore Scleroscope. Pengujian kekerasan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode Brinell.  

Kekerasan brinell ditentukan dengan menekan baja keras dengan lingkup 

diameter di bawah pembebanan tertentu terhadap permukaan material dan 

pengukuran diameter indentasi setelah pengujian dilakukan. Angka kekerasan 

brinell (brinell hardness number) atau singkatnya angka brinell (brinell number) 

diperoleh dengan membagi beban yang digunakan (kg) dengan luas permukaan 

indentasi (mm2). Hasilnya merupakan pengukuran tekanan. 

 Indentor yang biasa digunakan adalah baja, teteapi untuk material yang 

sudah diperkeras indentor yang digunakan adalah tungsten carbide sphare. Indentor 

yang digunakan berbentuk bola, pengujian ini tidak bisa dilakukan pada material 

tipis, perhitungannya dilakukan pada luas permukaan indentasi. Diameter bola yang 

digunakan dalam pengujian adalah 10mm, 5mm dan 1mm. 
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Gambar 2. 9 Indentasi Metode Brinell (Djaka, Tri. Diktat Kuliah Pengujian  

Logam) 

𝐵𝐻𝑁 =
2𝑃

𝜋𝐷(𝐷 − √𝐷2 − 𝑑2
 

Dengan:  P = beban yang digunakan, kg 

  D = diameter bola indentor, mm 

  d = diameter hasil indentasi, mm 

2.9 Metalografi 

Metalografi adalah salah satu ilmu tentang logam yang mempelajari dan 

menyajikan struktur mikro maupun topografi logam, fasa-fasa, ukuran butir dan 

distribusinya, serta sifat-sifat logam serta paduannya dengan menggunakan 

peralatan mikroskop. Metalografi merupakan pengujian dan pengamatan terhadap 

strukutur butir suatu logam. Dalam pengamatan secara metalografi dapat diperoleh 

gambaran struktur butiran suatu logam. Pengujian metalografi harus menggunakan 

bantuan dari mikroskop optik (Van der voort, 1988).  

Metalografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur makro dan 

mikro dari suatu logam, bisa juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

sifat mekanik dan sifat fisik dari suatu material atau logam (Avner, 1964). 
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Sebelum kita menguji suatu material logam, yang harus dipertimbangkan 

adalah dalam tahap pemotongan (shearing, punching, flame cutting) tidak boleh 

membuat cacat awal pada material logam uji, dimensi atau toleransi spesimen harus 

tercatat dan yang terakhir adalah penandaan (marking) harus dilakukan karena 

ditakutkan akan terjadi kekeliruan pada saat benda uji atau logam akan diuji. 

Karena pada dasarnya tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendapatkan 

sifat mekanik dan sifat fisik dari suatu material logam maka sangat penting sekali 

kita harus mempertimbangkan design dari suatu struktur atau mesin maka yang 

harus kita lakukan adalah melihat kekutan dari mesin yang akan kita coba, untuk 

menjalankan fungsinya secara aman dan baik. Contoh sebuah crane harus 

mendukung (support) beban tanpa terjadi perpatahan atau tanpa pembengkokan 

(bending) sehingga tidak mempersulit operator crane. 

Pengamatan metalografi dibagi menjadi 2, yaitu (Van Der Voort, 1988) : 

1. Metalografi makro, yaitu penyelidikan struktur logam dengan 

pembesaran 10-500 kali. 

2. Metalografi mikro, yaitu penyelidikan struktur logam dengan 

pembesaran 1000 kali. 

 Pada analisa mikro digunakan mikroskop optik untuk menganalisa 

strukturnya. Berhasil tidaknya analisa ini ditentukan oleh preparasi benda uji, 

semakin  sempurna preparasi benda uji, semakin jelas gambar struktur yang 

diperoleh. 
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