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ABSTRAK 
 

Alaya Fadllu H.M, 2007, Program Studi Teknik Mesin S1, Jurusan Teknik 
Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang ”Pengaruh Kedalaman 
Takik Ulir Metris Terhadap Kekuatan Lelah Baja Karbon Rendah”. 

 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemberian takik 

ulir metris dalam berbagai variasi kedalaman terhadap kekuatan lelah pada baja 
karbon rendah. 

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan metode Pre Experimental 
Designs bertipe Static Group Comparison. Dengan desain ini maka ada dua 
kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok 
eksperimen pada penelitian ini adalah kelompok yang mendapat perlakuan yaitu 
spesimen kedalaman ulir metris  0.33, 0.67 dan 1 mm, sedangkan kelompok 
kontrol untuk penelitian ini adalah spesimen yang tidak mendapat perlakuan yaitu 
tanpa ulir. Pengujian tarik pada penelitian ini menggunakan spesimen tanpa ulir 
yang menggunakan pada standard JIS Z2201 No. 14A, sedangkan untuk 
pengujian fatik menggunakan standard JIS Z2274  No. 1. Dimensi ulir metris 
untuk spesimen fatik  berdasarkan standard JIS B0205 dengan kedalaman ulir 
0.33, 0.67 dan 1 mm.  

Baja yang digunakan pada penelitian ini adalah baja karbon rendah dengan 
kadar karbon (C) sebesar  0,11% dan kadar besi (Fe) sebesar 99,19. struktur mikro 
baja karbon rendah ini terdiri atas ferrite dan pearilte. Pada pengujian tarik 
menunjukkan adanya penurunan kekuatan akibat penambahan ulir metris, penurunan 
kekuatan tarik sebanding material bertakik ulir metris sebanding dengan peningkatan 
kedalaman takik ulir metris. Pada pengujian fatik juga menunjukkan adanya 
kecenderungan penurunan kekuatan fatik akibat penambahan takik ulir metris, hal ini 
dapat dilihat dari grafik S-N yang menunjukkan persamaan S = 69,835N-0,0603 untuk 
raw materials, S = 135,36N-0,1385 untuk spesimen bertakik ulir metris dengan 
kedalaman 0,33 mm, S = 124,45N-0,1416 untuk spesimen bertakik ulir metris dengan 
kedalaman 0,67 mm dan S = 188,33N-0,1897 untuk spesimen bertakik ulir metris 
dengan kedalaman 1 mm. Pengujian pada level tegangan 32,26 kg/mm2 menunjukkan 
bahwa material tanpa ulir mencapai 418700 siklus, untuk material ulir dengan 
kedalaman 0,335 mm mencapai 51800 siklus, untuk material ulir dengan kedalaman 
0,67 mm mencapai 11400 siklus, sedangkan material ulir dengan kedalaman 1mm 
mencapai 9100 siklus. Jika dibandingkan dengan siklus material tanpa ulir, maka 
terjadi penurunan siklus 87,63% untuk ulir dengan kedalaman 0,335 mm, 97,28% 
untuk ulir dengan kedalaman 0,67 mm, dan  97,82 % untuk ulir dengan kedalaman 1 
mm.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin dalam ulir metris 
maka semakin besar penurunan siklus lelah baja karbon rendah, oleh karena itu 
perlu dilakukan peneltian lebih lanjut untuk peningkatan kekuatan fatik material 
berulir metris misalnya dengan menggunakan chemical heat treatment. 
 
 
Kata Kunci: Ulir Metris, Kekuatan Lelah, Baja Karbon Rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Di dalam perancangan suatu komponen mesin diperlukan beberapa hal  

yang harus diketahui  agar tidak terjadi kegagalan suatu komponen diantaranya 

adalah sifat mekanik dari suatu material. Beberapa sifat mekanik yang diperlukan 

dalam perancangan komponen adalah kekuatan tarik, kekerasan, elastisitas, 

kekuatan lelah, dan lain-lain. Bahan yang memiliki kekuatan tarik, kekerasan dan 

kekuatan lelah yang tinggi akan menghasilkan komponen mesin yang awet, tidak 

mudah aus dan  tahan puntiran.  

Pengetahuan tentang sifat mekanik dari suatu material ternyata tidak cukup, 

karena terkadang masih terjadi kegagalan komponen mesin dalam 

pengoperasiannya. Kegagalan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan prediksi 

dalam aspek desain, kesalahan dalam simulasi pembebanan, dan kurangnya 

antisipasi terhadap kondisi lingkungan kerjanya. Secara khusus, kegagalan karena 

pembebanan dapat terjadi karena kesalahan dalam penentuan bentuk, besar 

maupun arah beban yang bekerja pada komponen  tersebut.  

 Pola pembebanan yang berulang dan bervariasi pada komponen mesin 

akan lebih berbahaya terhadap keamanannya apabila dibandingkan dengan pola 

pembebanan statik. Pembebanan bervariasi akan menyebabkan terjadinya 

fluktuasi tegangan pada elemen-elemen struktur. Kegagalan akibat pola 

pembebanan yang bervariasi ini dapat terjadi karena sekalipun tegangan 
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maksimum yang bekerja lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan materialnya. 

Kegagalan yang demikian disebut kegagalan lelah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan lelah yaitu : 

variasi atau fluktuasi tegangan yang cukup besar, siklus penerapan tegangan yang 

cukup besar, konsentrasi tegangan, korosi, suhu, struktur metalurgi, tegangan-

tegangan sisa dan tegangan kombinasi yang cenderung untuk mengubah kondisi 

kelelahan.  

Komponen poros merupakan salah satu contoh komponen mesin yang 

mengalami pembebanan lelah. Dalam pengoperasiannya seringkali mengalami 

tegangan tarik atau tekan maupun beban puntir secara kontinyu. Peluang 

terjadinya kegagalan akan semakin besar karena faktor geometri tertentu dalam 

aspek desainnya. Geometri sebuah poros adalah sebuah geometri yang tidak 

kontinyu, dimana geometri ini muncul karena adanya faktor ketidaksengajaan dan 

kesengajaan. Geometri yang muncul karena faktor ketidaksengajaan diantaranya 

adalah rongga, goresan pada permukaan, pengerjaan kasar dan lain-lain. 

Sedangkan geometri yang kehadirannya karena disengaja antara lain poros 

bertingkat, lubang saluran minyak, ulir dan lain-lain. Semua keadaan ini sangatlah 

berpotensi menimbulkan konsentrasi tegangan pada tempat-tempat dimana terjadi 

perubahan dimensi. Perubahan dimensi secara mendadak maupun dibuatnya alur 

yang berupa takikan merupakan salah satu faktor penting penyebab terjadinya 

kegagalan karena pada daerah tersebut berpotensi sebagai daerah yang 

menimbulkan retak awal (initial crack). 



3 

 

Takikan yang paling sering dijumpai dalam poros adalah dalam bentuk ulir. 

Ulir pada poros biasanya berfungsi sebagai penyambung. Ulir penyambung pada 

umumnya mempunyai profil penampang segitiga. Terdapat dua jenis ulir yang 

mempunyai penampang segitiga yaitu ulir metris dan ulir whitworth. Ulir metris 

adalah ulir yang mempunyai penampang segitiga dan sudut ulirnya 600, sedangkan 

ulir whitworth adalah ulir yang mempunyai penampang segitiga dan sudut ulirnya 

550.  

Salah satu jenis ulir penampang segitiga yang umum digunakan dalam 

proses penyambungan poros adalah ulir  metris. Penyambungan dengan 

menggunakan ulir metris ini lebih banyak memberikan kontribusi positif secara 

ekonomis maupun teknis bila dibandingkan dengan jenis penyambungan dengan 

menggunakan jenis ulir yang lain seperti ulir whitworth, hal ini dikarenakan selain 

ulir whitworth tidak umum dipakai, konsentrasi tegangan yang ditimbulkan oleh 

ulir whitworth lebih besar daripada ulir metris. Peningkatan konsentrasi tegangan 

akan menurunkan sifat mekanis dari suatu bahan. Pembuatan ulir pada poros 

harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya adalah jenis bahan, jenis ulir, 

kedalaman dan ketajaman ujung ulir, serta jenis pembebanan.   

Penelitian mengenai kekuatan lelah baja poros biasanya dilakukan dengan 

mesin uji kelelahan (rotary bending machine), maka tegangan yang bekerja 

berupa tegangan tarik atau tegangan tekan. Saat satu sisi dari spesimen menerima 

tegangan tarik maka satu sisi yang berlawanan menerima tegangan tekan, dan saat 

spesimen berpuntir setengah puntiran maka akan terjadi perubahan tegangan dari 

tegangan tarik menjadi tegangan tekan begitu juga sebaliknya. Peristiwa ini terjadi 
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secara berulang-ulang hingga akhirnya spesimen mengalami perpatahan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada 

“Pengaruh Variasi Kedalaman Takik Ulir Metris Terhadap Kekuatan Lelah Baja 

Karbon Rendah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Berapakah besar pengaruh variasi kedalaman takik ulir metris terhadap kekuatan 

lelah baja karbon rendah  pada pembebanan lentur puntir?  

Bagaimanakah bentuk penampang patah dari spesimen uji akibat pengaruh variasi 

kedalaman takik ulir  metris pada pembebanan lentur puntir?   

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah variasi kedalaman 

ulir metris 0.33 mm dan 1 mm hanya mengacu kepada sudut ulir 60o dan kisar ulir 0.7 

mm dan 1.75 mm, sedangkan pada variasi kedalaman 0,67 mm menggunakan standar 

JIS B 0205 dengan ukuran  M8 yang memiliki kedalaman 0.67 mm dan kisar ulir 

1.25 mm. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui berapakah besar kekuatan lelah baja karbon rendah akibat 

pengaruh variasi kedalaman takik ulir metris pada pembebanan lentur puntir. 
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2. Untuk mengetahui bentuk penampang patah spesimen uji akibat pengaruh 

variasi kedalaman takik ulir metris spesimen baja karbon rendah  pada 

pembebanan lentur puntir. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Memberi masukan bagi kalangan akademisi, praktisi serta pihak terkait, 

mengenai kekuatan lelah baja karbon rendah akibat pengaruh variasi 

kedalaman takik ulir  metris pada pembebanan lentur puntir. 

2. Sebagai bahan pertimbangan di dalam perancangan komponen-komponen 

mesin yang menggunakan ulir metris. 

3. Sebagai literatur pada penelitian yang sejenisnya dalam rangka pengembangan 

teknologi khususnya bidang metalurgi dan kekuatan bahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Baja  

Baja merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan sebagai 

bahan komponen mesin. Baja cocok digunakan sebagai bahan komponen mesin, 

hal ini dikarenakan baja mempunyai kekuatan yang relatif tinggi dibandingkan 

bahan-bahan lainnya dan juga sifat mekanis baja dapat diperbaiki dengan 

menggunakan berbagai perlakuan seperti heat treatment.  

Baja karbon adalah paduan antar besi dengan karbon dengan kadar 

karbonnya secara teoritis maksimum 2% wt, dimana unsur karbon sangat 

menentukan sifat–sifatnya, sedangkan unsur–unsur paduan lain yang biasa 

terkandung di dalamnya terjadi karena proses pembuatannya. 

Baja karbon dapat digolongkan menurut kandungan unsur karbon yang 

terkandung pada suatu material. Pengklasifikasian tersebut dikemukakan 

Wiryosumarto (2000), bahwa baja karbon terbagi dalam tiga klasifikasi yaitu baja 

karbon rendah dengan kandungan karbon 0% - 0,30% wt, baja karbon sedang 

dengan kandungan unsur karbon  0,30% - 0,45% wt dan baja karbon tinggi 

dengan kandungan karbon di atas  0,45% - 1,70% wt, sedangkan menurut Surdia 

(1982), pengklasifikasian baja karbon digolongkan dalam tiga klasifikasi yang 

terdiri dari baja karbon rendah dengan kandungan karbon 0% - 0,20% wt, baja 

karbon sedang dengan kandungan unsur karbon 0,20% - 0,50% wt dan baja 

karbon tinggi dengan kandungan karbon di atas 0,50 - 1,70% wt. 
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B. Struktur Mikro Baja  

Salah satu bagian terpenting dalam mempelajari ilmu logam adalah 

pengetahuan mengenai struktur mikro logam tersebut. Struktur mikro suatu logam 

sangat berpengaruh terhadapat sifat fisis dan mekanis suatu logam. Struktur mikro 

pada material dapat dilihat dengan menggunakan alat khusus salah satunya yaitu 

mikroskop optik. 

Macam-macam struktur  logam baja adalah sebagai berikut : 

1. Struktur Ferrite 

Struktur ferrite juga disebut kristal besi murni. Ferrite bersifat lunak, ulet 

dan magnetis pada suhu dibawah 769oC, tetapi pada suhu 769 – 910oC besi 

bersifat tidak magnetis. Kekuatan tarik ferrite dalam keadaan murni kurang dari 

310 Mpa (Djaprie, 1992). Ferrite mempunyai susunan kristal berbentuk BCC 

(Body Centre Cubic) (Rochim, 2004). Struktur mikro menunjukkan bahwa 

struktur ferrite berwarna putih (terang).  

       

Gambar 1. Susunan kristal BCC (Body Centre Cubic) 

 

 

 



8 

 

 

Gambar 2. Struktur Ferrite (Rochim, 2004) 

2. Struktur Pearlite 

Struktur pearlite adalah struktur campuran ferrite dan cementite dengan 

kandungan zat arang sebesar 0,8%wt. Semua kristal ferrite dimasuki serpih 

cementite halus dengan posisi saling berdampingan. Tampak pengasahan perlit 

menunjukkan jalur hitam (Fe3C) dan terang (Fe) dengan kilapan mirip induk 

mutiara (Schonmetz, 1985). Jarak antara serpih-serpih cementite tergantung pada 

laju pendinginan baja. Laju pendinginan baja yang cepat akan menghasilkan jarak 

yang cukup rapat, sedangkan laju pendinginan yang lambat akan menghasilkan  

jarak yang semakin jauh (Rochim, 2004). 

 
Gambar 3. Struktur pearlit  (Djaprie, 1992). 
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3. Struktur Cementite (Fe3C) 

Struktur cementite adalah struktur yang terdiri atas senyawa kimia antara besi 

(Fe) dan dan zat arang (C). Rumus kimia Fe3C berarti bahwa dalam satu senyawa 

cementite selalu terdapat 3 atom Fe yang mengikat sebuah atom zat arang C. 

Cementite bersifat sangat keras dan mengandung 6,67%C wt, tetapi cementite bila 

bercampur dengan ferrite yang lunak maka kekerasan keduanya akan menurun. 

 

        cementite 

       pearlite 

 

 
 

Gambar 4. Struktur pearlite dan cementite 1,5% wt C (Schonmetz, 1985). 

4. Struktur Austenite 

Struktur austenite adalah struktur yang berasal dari struktur ferrite yang 

dipanaskan pada suhu 912oC - 1394oC. Pada suhu 912 oC – 1394 oC  austenite 

bersifat  lunak dan ulet sehingga mudah dibentuk. Austenite tidak bersifat 

feromagnetik pada suhu manapun (Djaprie, 1992). Susunan kristal austenite 

berbentuk FCC (Face Centre Cubic) (Rochim, 2004). 

   
Gambar 5. Susunan kristal FCC (Face Center Cubic) 
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Gambar 6. Struktur austenite (Schonmetz, 1985) 

5. Struktur Martensite 

 Struktur martensite diperoleh apabila baja didinginkan secara cepat dari fasa 

austenite. Pendinginan secara cepat akan mengakibatkan struktur Face Centre 

Cubic (FCC)  akan bertransformasi secara cepat menjadi Body Centre Cubic 

(BCC), tetapi karena proses transformasi sangat cepat menyebabkan unsur karbon 

yang larut dalam Body Centre Cubic (BCC)  tidak sempat keluar dan tetap berada 

dalam struktur kristal ini. Unsur karbon yang terperangkap ini menyebabkan 

terjadinya distorsi struktur kristal sehingga susunan kristal Body Centre Cubic 

(BCC) berubah menjadi Body Centre Tetragonal (BCT). Perubahan sususan 

kristal ini diikuti dengan perubahan struktur mikro austenite menjadi martensite 

yang terlihat seperti jarum-jarum halus. Kekerasan martensite tergantung pada 

kandungan karbon yang ada pada baja.  Umumnya harga kekerasan martensite 

sangat tinggi walaupun kadar karbonnya rendah (Rochim, 2004). Struktur 

martensite dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini. 

 
Ganbar 7. Susunan kristal Body Centre Tetragonal (BCT) 
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Gambar 8. Struktur martensite 

C. Pengaruh Unsur Paduan Terhadap Baja 

Baja yang hanya mengandung unsur C tidak akan memiliki sifat-sifat seperti 

yang diinginkan, penambahan unsur-unsur paduan seperti Si, Mn, Ni, Cr, W, dan 

lain sebagainya adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi 

penambahan unsur-unsur paduan dalam baja dapat memberikan pengaruh positif 

dan negatif.   

Unsur-unsur paduan yang dapat mempengaruhi sifat-sifat baja adalah sebagai 

berikut : 

1. Silisium (Si) 

Semua bahan besi mengandung Silisium dalam jumlah kecil, tetapi 

untuk besi-besi keperluan khusus seperti baja keras biasanya ditambahkan 

dalam jumlah yang besar. Pengaruh positif yang ditimbulkan Silisium (Si) 

pada baja yaitu dapat meningkatkan kekuatan tarik, kekerasan, dan ketahanan 

terhadap aus, sedangkan pengaruh negatif yang ditimbulkan Silisium (Si) pada 

baja adalah menurunkan regangan dan mampu tempa.  

2. Mangan (Mn) 

Semua bahan besi mengandung Mangan dalam jumlah kecil, tetapi 

untuk besi-besi keperluan khusus seperti baja keras. Mangan biasanya 
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ditambahkan dalam jumlah yang besar.  Baja keras Mangan mengandung 13% 

wt Mn. Pengaruh positif yang ditimbulkan Mangan (Mn) pada baja yaitu dapat 

meningkatkan kekuatan tarik, kekerasan, ketahanan terhadap aus, sedangkan 

pengaruh negatif yang ditimbulkan Mangan (Mn) pada baja yaitu menurunkan 

kemampuan pembentukan serpih. 

3. Krom (Cr) 

Krom merupakan unsur paduan terpenting dalam pembuatan baja 

konstruksi dan perkakas. Pengaruh positif yang ditimbulkan Krom (Cr) pada 

baja yaitu dapat meningkatkan kekuatan tarik, kekerasan, ketahanan terhadap 

aus, dan ketahanan dari karat dan asam, sedangkan pengaruh negatif yang 

ditimbulkan Krom (Cr) pada baja adalah dapat menurunkan regangan. 

4. Nikel (Ni) 

Paduan baja dan nikel biasanya digunakan dalam pembuatan magnet 

permanen dan material yang tahan terhadap panas. Pengaruh positif yang 

ditimbulkan Nikel (Ni) pada baja yaitu dapat meningkatkan kekuatan tarik,  

keuletan, dan ketahanan terhadap karat, sedangkan pengaruh negatif yang 

ditimbulkan Nikel (Ni) pada baja yaitu menurunkan kecepatan pendinginan 

dan regangan.  

5.   Molibdenum (Mo) 

Molibdenum biasanya dipadu dengan baja dalam ikatan dengan Cr, Ni. 

Pengaruh positif yang ditimbulkan Molibdenum (Mo) pada baja yaitu dapat 

meningkatkan kekuatan tarik, kekuatan lelah dan ketahanan terhadap panas, 
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sedangkan pengaruh negatif yang ditimbulkan Molibdenum (Mo) pada baja 

yaitu menurunkan regangan. 

6. Wolfram (W) 

Wolfram merupakan unsur paduan terpenting dalam pembuatan baja 

keras dan kawat pijar, ini dikarenakan paduan baja dengan Wolfram 

mempunyai titik lebur yang tinggi. Pengaruh positif yang ditimbulkan 

Wolfram (W) pada baja yaitu meningkatkan kekuatan tarik, kekerasan, dan 

ketahanan terhadap panas, sedangkan pengaruh negatif yang ditimbulkan 

Wolfram (W) pada baja adalah menurunkan regangan. 

D. Ulir 

Bentuk ulir dapat terjadi bila suatu lembaran berbentuk segitiga digulung 

pada sebuah silinder, seperti diperlihatkan pada Gambar 9. Dalam pemakaian, ulir 

selalu bekerja dalam pasangan antara ulir luar dan ulir dalam. Ulir dapat berfungsi 

sebagai pengikat, pengantar atau penggerak. Ulir pengikat pada umumnya 

mempunyai profil penampang segitiga sama kaki. Jarak antar puncak dengan 

puncak berikutnya dari profil disebut jarak bagi (kisar) (Sularso, 2002).  

           Keterangan : 

           l   = kisar    

          d2  =  diameter efektif 

           β  =  sudut kisar 

 

                                          Gambar 9. Pembentukan ulir 

 



14 

 

  
              (a) ulir luar (baut)                        (b) ulir dalam (mur) 

Keterangan : 

1. Sudut ulir  

2. Puncak ulir luar 

3. Jarak bagi 

4. Diameter inti dari ulir luar 

5. Diameter luar dari ulir luar 

6. Diameter dalam dari ulir dalam 

7. Diameter dalam dari ulir luar 

 

Gambar 10. Bentuk ulir 

 

E. Klasifikasi Ulir 

Ulir dapat diklasifikasikan arah gerakannya, jumlah jalan, dan bentuk ulir. 

Menurut arah gerakannya ulir dibagi menjadi dua yaitu ulir kanan dan ulir kiri. 

Ulir kanan adalah ulir yang dapat digerakkan maju bila diputar searah jarum jam 

sedangkan ulir kiri adalah ulir yang dapat digerakkan maju bila diputar 

berlawanan arah jarum jam.  

 
(a) (b) 

Keterangan : 
(a) Ulir kanan 
(b) Ulir kiri 

Gambar 11. Ulir kanan dan kiri (Achmad, 1999) 



15 

 

Ulir dapat diklasifikasikan menurut jumlah jalannya menjadi  tiga yaitu ulir 

tunggal (satu jalan), ulir ganda (dua jalan), dan ulir triple (tiga jalan).  Ulir disebut 

tunggal atau satu jalan bila hanya ada satu jalur yang melilit silinder dan disebut 

dua atau tiga jalan bila ada dua atau tiga jalur yang melilit silinder lihat Gambar 

12. Kisar pada ulir tunggal adalah sama dengan jarak baginya, sedangkan untuk 

ulir ganda dan triple besar kisarnya berturut-turut sama dengan dua kali dan tiga 

kali jarak baginya (Sularso, 2002). 

 
                          Ulir tunggal            Ulir ganda          Ulir triple 

 Keterangan : 

 P  =  jarak bagi 

Gambar 12. Bentuk ulir tunggal, ganda dan triple (Sularso, 2002). 

Ulir juga dapat diklasifikasikan menurut bentuknya menjadi lima yaitu  ulir 

segitiga, ulir trapesium, ulir gergaji, ulir bulat dan ulir segiempat. Ulir segitiga 

adalah ulir yang mempunyai penampang ulir berbentuk segitiga. Ulir segitiga 

dapat diklasifikasikan menurut sudutnya menjadi dua yaitu ulir metris dan ulir 

whitworth. Ulir metris adalah ulir segitiga yang mempunyai sudut ulir 60 derajat, 

sedangkan ulir whitworth adalah ulir segitiga yang mempunyai sudut ulir 55 



16 

 

derajat. Ulir segitiga banyak digunakan sebagai pengikat dan penggerak atau 

penerus daya.   

  
       Ulir metris                                                          Ulir whitworth 

Keterangan : 
P  = kisar 
H = tinggi ulir 

 

D, d    =  diameter puncak efektif ulir luar 
D1, d1 =  diameter dasar efektif ulir luar 
D2, d2  =  diameter rata-rata ulir 

Gambar 13. Ulir segitiga metris dan whitworth (Achmad, 1999). 

Ulir trapesium adalah ulir yang mempunyai penampang ulir berbentuk 

trapesium. Ulir trapesium digunakan hanya sebagai penggerak atau penerus daya. 

Jenis ulir lain yang hanya digunakan sebagai penggerak  atau penerus daya adalah 

ulir gergaji dan ulir segiempat. Ulir gergaji adalah ulir yang mempunyai 

penampang ulir berbentuk mata gergaji, sedangkan ulir segiempat adalah ulir yang 

mempunyai penampang ulir berbentuk segiempat. Ulir bulat adalah ulir yang 

mempunyai penampang ulir berbentuk bulat. Ulir bulat dipakai untuk 

menghindari kemacetan karena kotoran. 
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Keterangan : 
h    = kisar 
t  = tinggi ulir 
a  = jarak antara diameter puncak baut dengan diameter dasar mur 
b  = jarak antara diameter puncak mur dengan diameter dasar baut 
c  = jarak antara diameter puncak dengan diameter rata-rata ulir 
D, d     =  diameter puncak efektif ulir luar 
D1, d1  =  diameter dasar efektif ulir luar 
D2, d2   =  diameter rata-rata ulir 
                                                   Gambar 14. Ulir trapesium  

 

     Keterangan : 
h    = kisar 
t  = tinggi ulir 
b  = jarak antara diameter puncak mur dengan diameter dasar baut 
e  = panjang puncak ulir 
D, d     =  diameter puncak efektif ulir luar 
D1, d1  =  diameter dasar efektif ulir luar 
D2, d2   =  diameter rata-rata ulir 

                                                      Gambar 15. Ulir gergaji 
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Keterangan : 
h    = kisar 
t  = tinggi ulir 
a  = jarak antara diameter puncak mur dengan diameter dasar baut 
b  = jarak diameter dasar efektif dengan diameter dasar teoritis 
D, d     =  diameter puncak efektif ulir luar 
D1, d1  =  diameter dasar efektif ulir luar 
D2, d2   =  diameter rata-rata ulir 
                                                        Gambar 16. Ulir bulat  

 

     Keterangan : 
p    = kisar ulir 
h  = tinggi ulir 
                                                       Gambar 17. Ulir segiempat 

F. Ulir Metris 

Ulir metris adalah ulir segitiga sama kaki dengan sudut ulirnya 60 derajat.  

Ulir metris banyak digunakan sebagai pengikat dalam suatu komponen poros.  

Ulir metris dapat diklasifikasikan menurut kekasarannya menjadi dua yaitu seri 
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ulir metris kasar dan seri ulir metris halus. Seri ulir metris kasar dipakai untuk 

keperluan umum, seperti baut dan mur.  Seri ulir lembut mempunyai jarak bagi 

yang kecil dan dipergunakan pada bagian-bagian yang tipis serta untuk keadaan di 

mana getaran besar (Sularso, 2002). Gambar 18 memperlihatkan perbandingan 

ulir metris kasar dengan ulir metris lembut dengan diameter yang sama. 

 
 Ulir metris kasar  ulir metris halus 

         Gambar 18. Perbandingan ulir metris kasar dan halus 

Dimensi ulir metris dapat ditentukan berdasarkan standar JIS B 0205 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 19. Ulir metris 

G. Kekuatan Tarik 

Pengujian tarik pada material bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik 

maksimum, kekuatan luluh pada suatu material. Kekuatan tarik, atau kekuatan tarik 



20 

 

maksimum (ultimate tensile strength) adalah beban maksimum dibagi luas 

penampang lintang awal benda uji, sedangkan kekuatan luluh (yield strength) 

adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kecil deformasi 

plastis yang ditetapkan. Definisi yang sering digunakan untuk sifat ini adalah 

kekuatan luluh offset ditentukan oleh tegangan yang berkaitan dengan perpotongan 

antara kurva tegangan-regangan dengan garis yang sejajar dengan elastis offset 

kurva regangan tertentu. Di Amerika Serikat offset biasanya ditentukan sebagai 

regangan 0,2 atau 0,1 persen (e=0,002 atau 0,001) (Dieter, 1988). 

Pengujian tarik dilakukan dengan memberikan pembebanan tarik pada 

material. Hasil yang diperoleh dari pengujian tarik adalah grafik tegangan-

regangan, parameter kekuatan dan keliatan material pengujian dalam prosen 

perpanjangan, kontraksi atau reduksi penampang patah, dan bentuk permukaan 

patahannya.  

 

Gambar 20. Kurva tegangan regangan baja karbon (Wiryosumarto,2000) 

Beban yang diberikan pada pengujian tarik dilakukan secara berkelanjutan 

dan pelan-pelan bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan 

mengenai perpanjangan yang dialami benda uji. 
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Tegangan dapat diperoleh dengan membagi beban dengan luas penampang 

mula-mula benda uji.  

 
oA

P
=σ ………………………………………………..(1) 

Dimana : 

σ   = Tegangan nominal )( 2mm
kg

 

P  = Gaya tarik aksial (kg) 

oA  = Luas penampang normal (mm 2 ) 

Perhitungan luas penampang normal ( oA ) suatu spesimen yang penampangnya 

berbentuk lingkaran dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 2

4
dAo

π
= ………………….................................…….(2) 

Dimana : 

d  = Diameter spesimen (mm) 

Pengujian tarik menunjukkan nilai tegangan tarik maksimum atau tegangan 

ultimate ( uσ ) dan tegangan luluh  ( yσ ). Tegangan ultimate adalah beban tertinggi 

yang bekerja pada luas penampang semula. Tegangan ultimate dapat ditentukan 

dari rumus di bawah ini   

o

u
u A

P
=σ ………………………………………………..(3) 

Dimana : 

uσ  = Tegangan Ultimate )( 2mm
kg
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uP  = Beban tertinggi yang bekerja (kg)  

oA   = Luas penampang semula (mm2)  

Tegangan luluh ( yσ ) adalah tegangan yang menunjukkan batas elastis dan 

plastis dari suatu material. Tegangan luluh dapat dinyatakan dengan rumus : 

  
o

y
y A

P
=σ ………………......................................(4) 

 Dimana : 

yσ  = Tegangan luluh )( 2mm
kg

 

yP  = Beban luluh yang bekerja (kg)  

oA   = Luas penampang semula (mm2)   

Prosen pertambahan panjang (regangan) diartikan sebagai perpanjangan tiap 

satuan panjang, yang diperoleh dengan membagi perpanjangan panjang ukur LΔ  

mula - mula benda uji. 

%1001 x
L

LL
L
Le

o

o

o

−
=

Δ
= ……………..............………........(5) 

 Dimana : 

 e = Regangan (%) 

 L 1  = Panjang akhir (mm) 

 oL  = Panjang awal (mm) 

Pembebanan tarik dilakukan secara menerus dengan menambahkan beban 

sehingga akan mengakibatkan perubahan bentuk pada benda berupa pertambahan 

panjang dan pengecilan serta bila diteruskan akan mengakibatkan kepatahan pada 
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bahan. Prosen pengecilan yang terjadi dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut : 

 %1001 x
A

AA
A
Aq

o

o

o

−
=

Δ
= ………………………………..(6) 

Dimana : 

 q = Reduksi penampang (%)  

 oA  = Luas penampang mula (mm2)  

 1A  = Luas penampang terkecil setelah patah (mm2)  

Benda uji tarik pada permukaan patahnya dapat kita lihat dengan foto 

makro. Pemeriksaan permukaan patah dapat memberikan petunjuk nilai kekuatan 

dan keuletan material uji. Pembebanan tidak simetri akan menyebabkan jenis 

perpatahan tidak simetris. Ketidaksimetrisan ini mungkin disebabkan oleh 

ketidakhomogenan material atau macam-macam cacat seperti : segregasi, lubang 

udara, inklusi benda-benda asing seperti terak 

 
Gambar 21. Bentuk penampang patah uji tarik. 

Perpatahan tarik dapat diklasifikasikan menurut bentuk tekstur dan warna. 

Jenis-jenis perpatahan mengenai bentuknya dapat kita lihat pada Gambar 21 
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adalah simetri, kerucut mangkok (cup cone), rata, dan tidak teratur. Bermacam-

macam deskripsi tekstur adalah silky (seperti sutera), butir halus, butir kasar atau 

granulator, berserat (fibrous), kristal, seperti kaca (glass) dan pudar. 

Bentuk patahan rata menunjukkan bahwa material tersebut mengalami 

perpatahan getas, sedangkan untuk material yang mempunyai bentuk patahan 

kerucut mangkok (cup cone) ini menunjukkan bahwa material tersebut mengalami 

perpatahan ulet. 

 

H. Kekuatan Fatik / Lelah 

Di dalam perancangan komponen mesin yang menerima beban bervariasi 

perlu diperhatikan adanya kegagalan lelah. Kelelahan bahan akan mengakibatkan 

patah yang terlihat rapuh tanpa deformasi pada patahan tersebut. Bentuk 

penampang patah spesimen dapat memberikan gambaran tentang jenis tegangan, 

besar tegangan, dan konsentrasi tegangan yang terjadi pada spesimen ketika diuji. 

Berikut ini adalah gambar berbagai bentuk patahan spesimen 
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Gambar 22. Bentuk penampang patah lelah akibat berbagai pembebanan. 

Kelelahan memegang peranan utama dalam putusnya bahan pada 

penggunaan suatu struktur atau komponen yang menerima beban dinamis. Semua 

patahan yang disebabkan kelelahan melalui beberapa tahapan yaitu :  

1.  Terjadi retak awal (initial crack).  

2.  Perambatan retakan lelah (beach mark).  

3.  Patahan statis (final fracture).    

Kelelahan pada suatu material disebabkan oleh tegangan berfluktuasi.  

Definisi singkat mengenai tegangan berfluktuasi dapat dilihat pada Gambar 23 

yang menunjukkan jenis-jenis siklus tegangan yang menyebabkan kelelahan pada 

suatu material.   

 



26 

 

 

Keterangan 
(a) Siklus tegangan balik 
(b) Siklus tegangan berulang 
(c) Siklus tegangan acak 

Gambar 23. Grafik jenis-jenis tegangan berfluktuasi. 

Gambar 23(a) menggambarkan suatu siklus tegangan lengkap yang 

berbentuk sinusoidal. Gambar tersebut adalah keadaan ideal yang dihasilkan oleh 

mesin fatik balok putar R. R Moore dan dianggap sebagai putaran poros dengan 

kecepatan konstan tanpa beban lebih. Siklus tegangan tipe demikian tegangan 

maksimum dan minimum besarnya sama, dimana tegangan minimum adalah 

tegangan terendah aljabar pada suatu siklus. Tegangan tarik dianggap positif dan 

tegangan tekan dianggap negatif. 

Gambar 23(b) menggambarkan suatu siklus tegangan berulang, dengan 

tegangan maksimum dan tegangan minimum tidak sama, tetapi kedua-duanya 

adalah tegangan tarik. 

Gambar 23(c) menggambarkan suatu siklus dengan tegangan yang rumit, 

yang mungkin terdapat pada suatu bagian tertentu, seperti pada sayap pesawat 

yang menerima beban berlebih periodik yang tak terduga besarnya disebabkan 

oleh hembusan udara yang keras. 
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Material yang mengalami siklus tegangan bolak–balik dapat mengalami 

kegagalan pada tegangan yang relatif lebih rendah (dibawah kekuatan elastis 

material). Batas daya tahan material adalah tegangan satuan maksimum dimana 

material  dapat menahan dengan siklus tak hingga tanpa mengalami kegagalan. 

Tegangan lelah suatu material dapat turun karena pengaruh konsentrasi tegangan 

pada cacat atau takikan. Salah satu jenis kurva fatik dapat dilihat dari gambar di 

bawah ini: 

 

Gambar 24. Gambar kurva fatik baja 1047 dan alumunium 2014 – 45 tipe S – N 

Data tersebut menunjukkan bahwa material baja 1047 dapat bertahan pada 

tegangan    60 ksi (tensile strength) saat pembebanan tunggal (N=105), dan pada 

pembebanan kurang dari 60 ksi material akan patah setelah pembebanan selama 

1000000 kali (N=106).  Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa penurunan 

tegangan membuat siklus lelah meningkat hingga mendekati titik batas lelah  

(endurance limit). 

Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui besar pembebanan untuk uji 

fatik, langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui tegangan tarik maksimal suatu 
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material, karena dalam pengujian fatik ini harga tegangan harus dibawah tegangan 

ultimate gambar dibawah ini menggambarkan uji laboratorium yang digunakan 

untuk  memprediksi nilai tegangan (stress -level) sebelum dikenakan uji fatik.  

Tegangan luluh (yield stress) yang didapatkan pengujian tarik digunakan 

untuk menentukan beban yang akan di berikan pada proses pengujian fatik, yaitu 

dengan cara: 

 
Keterangan : 
M : Motor (penggerak)                             
S : Spesimen  
P : Beban                                           
R :  Penghitung siklus 

Gambar 25. Alat uji fatik  

 

Gambar 26. Sketsa alat uji Fatik 
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 Rumus tersebut di atas dapat di jabarkan menjadi : 
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Untuk mencari beban (P) yang akan digunakan, maka persamaan tersebut 

menjadi : 
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 Jadi beban (P) : 

  
a
dP

.16
... 3πσ

= ……….......…….(8) 

Dimana : 

P = Beban yang akan digunakan (kg) 

σ  = Tegangan ( 2mm
kg

) 

d  = Diameter benda uji ( 2mm ) 

a = Panjang dari bearing ke dudukan (felerum) ( mm )  

L = Panjang dari dudukan ke dudukan berikutnya ( mm ) 

M = Momen puntir berlawanan (kgmm) 

C = Constanta empiris (d/2) 
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I = Momen Inersia bahan ( 4mm ) 

I. Faktor Konsentrasi Tegangan 

Ketidakrataan pada suatu permukaan komponen mesin akan menyebabkan 

perubahan distribusi tegangan di sekitar ketidakrataan tersebut, karena pada 

daerah tersebut terjadi konsentrasi tegangan atau pembangkitan tegangan 

(Achmad,1999). 

Faktor  Konsentrasi Tegangan (Kt) adalah perbandingan tegangan maksimal 

tegangan nominal dapat dinyatakan dengan persamaan : 

Kt  =  σmaks/σnominal ...............................................................................(9) 

Gambar 27 memperlihatkan sebuah plat dimana terdapat lubang sirkular 

yang mengalami beban maksimal, jika lubang itu tidak ada, maka tegangan akan 

terbagi rata pada penampang melintang plat dan akan sama dengan beban dibagi 

dengan luas penampang melintang plat. Adanya lubang pada plat mengakibatkan 

distribusi tegangan aksial mencapai nilai tertinggi pada tepi lubang dan akan turun 

dengan cepat semakin jauh dari lubang. 

 
Gambar 27. Distribusi tegangan pada plat berlubang elips ( Achmad, 1999). 
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Tegangan maksimal yang bekerja pada ujung elips pada Gambar 27 dapat 

dicari menggunakan rumus : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

a
b21 0max σσ .....................................................................................(10) 

Faktor konsentrasi tegangan dapat menurunkan kekuatan tarik maupun lelah 

secara signifikan, hal itu dikarenakan pada pembentukan retak mikro sangat 

dipengaruhi oleh faktor konsentrasi tegangan. Adanya retak akan menyebabkan 

tegangan yg sangat tinggi pada ujung retak walaupun beban yg bekerja pada 

kondisi normal. Tegangan tersebut akan melampaui kekuatan bahan sehingga 

terjadi kegagalan.  

 
Gambar 28. Grafik kekuatan lelah material tak bertakik dan bertakik  

( Dieter, 1988). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya faktor konsentrasi 

tegangan diantaranya adalah : 

1. Bentuk Takik 

Bentuk takik mempengaruhi konsentrasi tegangan yang terjadi di ujung 

takik. Bentuk takik yang sering ada dalam komponen poros biasanya berbentuk 
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takik U dan V, untuk takik U, konsentrasi tegangan yang terjadi lebih kecil 

dibandingkan ujung takik V. 

2. Kedalaman Takik. 

Kedalaman takik juga mempengaruhi faktor konsentrasi tegangan, semakin 

dalam takik maka konsentrasi tegangan akan semakin tinggi. Peningkatan 

konsentrasi tegangan akan menurunkan kekuatan lelah dari suatu material. 

Gambar 29 menunjukkan pengaruh kedalaman terhadap faktor konsentrasi 

tegangan. 

 
Gambar 29. Grafik konsentrasi tegangan dalam berbagai kedalaman 

                                                          ( Achmad, 1999). 
 

Dari grafik di atas terlihat bahwa kedalaman takik mempengaruhi faktor 

konsentrasi tegangan, semakin besar kedalaman takik pada suatu komponen poros 

yang dikenakan beban momen maka semakin besar konsentrasi tegangan yang 

terjadi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Kategori rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Pre Experimental Designs bertipe Static Group Comparison. Pada kategori 

rancangan percobaan Pre Experimental Designs bertipe Static Group Comparison 

terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen pada penelitian ini adalah kelompok yang mendapat 

perlakuan yaitu spesimen dengan kedalaman ulir metris  0.33, 0.67 dan 1 mm, 

sedangkan kelompok kontrol pada penelitian ini adalah spesimen yang yang tidak 

mendapat perlakuan yaitu tanpa ulir. Adanya kelompok kontrol pada kategori 

rancangan percobaan Pre Experimental Designs bertipe Static Group Comparison  

dimaksudkan sebagai bahan pembanding terhadap kelompok eksperimen sehingga 

dapat diketahui sebarapa perbedaan yang ada diantara kedua kelompok. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan dan peralatan dalam sebuah penelitian sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu penelitian, oleh karena itu dalam melakukan suatu penelitian, 

kita harus menyiapkan bahan dan peralatan-peralatan yang digunakan dalam 

penelitian. Bahan dan peralatan-peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :  
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1. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja karbon rendah.  

2. Alat 

Peralatan-peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

7. Mesin gergaji 

8. Mesin bubut 

9. Mesin Frais 

10. Amplas 

11. Autosol 

12. Mesin Uji Komposisi 

13. Mesin uji tarik servopulser 

14. Mesin uji fatik tipe Shenck Rotary Bending Machine PUPN (Simplex) 

15. Kamera Foto struktur makro 

16. Mikroskop optic 

 

C. Dimensi Benda Uji 

Penentuan dimensi pengujian tarik dan fatik dalam suatu penelitian harus 

mengacu kepada standar pengujian spesimen yang telah ditetapkan. Dimensi 

spesimen pengujian tarik pada penelitian ini menggunakan standar JIS Z2201 No. 14 

A dengan jumlah spesimen 4 buah, sedangkan dimensi uji fatik geometrinya dibuat 

sesuai dengan manual pada Schenck Rotary Bending Machine PUPN (Simplex) yang 

menggunakan standar JIS Z2274 No.1 dengan jumlah spesimen 40 buah. Untuk 

pemberian ulir pada spesimen uji fatik menggunakan standar JIS B0205.  
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1. Dimensi Uji tarik  

Dimensi uji tarik berdasarkan standar JIS Z2201 No 14A adalah : 

 
            Gambar 30. Dimensi uji tarik 

2. Dimensi Uji Fatik  

Dimensi uji fatik berdasar standar JIS Z 2274 No 1 adalah 

 
               Gambar 31. Dimensi spesimen uji fatik tanpa ulir 

 
Skala = 4:1  

 
Gambar 32. Dimensi spesimen uji fatik dengan kedalaman ulir 0.33 mm 
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 Skala = 4:1 

 
Gambar 33. Dimensi spesimen uji fatik dengan kedalaman ulir 0,67 mm 

 
    Skala = 4:1 

 

   Gambar 34. Dimensi spesimen uji fatik dengan kedalaman ulir 1 mm 
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D. Diagram Alir Penelitian 

Penelitian memerlukan langkah-langkah atau tindakan yang tersusun  

sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dapat. Alur eksperimen 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 35. Diagram alir penelitian 
 
 
 
 

Spesimen dengan 
kedalaman ulir      

1 mm

Baja Karbon rendah 

Uji Komposisi 

Uji Tarik 

Spesimen dengan 
kedalaman ulir    

0,33 mm

Foto Struktur Makro 

Uji Fatik 

Spesimen dengan 
kedalaman ulir 

0,67 mm

Analisa Data dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Spesimen tanpa 
takik ulir metris 

Foto Mikro 
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E. Pembuatan Spesimen 

Pembuatan spesimen dilakukan dalam beberapa tahapan permesinan yang 

tertuang dalam langkah-langkah pembuatan di bawah ini :  

a. Proses pembuatan spesimen uji tarik menurut standar JIS Z2201 No. 14 A 

1. Memotong bahan ukuran φ  19,05 X 228 mm sebanyak 4 buah dengan 

mesin gergaji.  

2. Membubut bahan hingga berukuran φ  16 X 228 mm sesuai bentuk standar 

JIS Z2201 No 14 A. 

b. Proses pembuatan spesimen uji fatik menurut standar JIS Z2274 No. 1  

1. Memotong bahan ukuran φ  19,05 X 230 mm sebanyak 40 buah dengan 

mesin gergaji.  

2. Membubut bahan hingga berukuran φ  12 X 225 mm sesuai bentuk standar 

JIS Z2274 No. 1 

3. Untuk pembuatan ulir menggunakan mesin bubut dengan memvariasi 

kedalaman ulir. 

 

F. Pengujian Spesimen 

1. Pengujian Komposisi 

Uji komposisi dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia yang 

terkandung dalam bahan spesimen atau prosentase dari tiap unsur pembentuk 

bahan spesimen misalnya C, Si, Fe, Cu, Mg, Cr  dan unsur lainnya.  
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2. Pengujian Foto Mikro 

Struktur mikro pada material dapat dilihat dengan menggunakan alat khusus 

salah satunya yaitu mikroskop logam. Benda kerja pada pengujian struktur mikro 

harus rata dan datar, oleh karena itu langkah sebelum melakukan pengujian foto 

struktur mikro adalah pemolesan. Pemolesan dilakukan dengan menggunakan 

ampelas dari mulai dari no. 800 sampai no. 1500 kemudian diberi autosol agar 

lebih halus dan mengkilap. Pengujian foto mikro terhadap bahan tersebut 

dilakukan setelah pemolesan selesai. 

 
     Gambar 36. Kamera foto struktur mikro 

3. Pengujian Tarik 

Pengujian tarik dilakukan dengan mesin uji tarik Servopulser buatan Jepang 

dengan merk Shimadzu, model EHF-Eb20, kapasitas maksimum 20 ton atau 

20.000 kg, kecepatan penarikan dapat divariasikan dari 10 sampai 300 mm/menit. 

Output hasil pengujian tarik berupa grafik prosen (%) beban maksimum dalam 

kilogram (kg) dan regangan selama proses pengujian. 

      Langkah-langkah pengujian tarik adalah : 
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1. Menyiapkan spesimen yang akan diuji, yaitu dengan mengampelas spesimen 

sampai dengan nomor ampelas 1500, tempatkan benda pada mesin 

Servopulser dan jepit kedua ujung batang secara tegak lurus. 

2. Menyiapkan milimeter book pada plotter yang sudah tersedia dalam mesin uji. 

3. Mengatur skala beban sesuai dengan yang kita kehendaki. 

4. Penarikan dimulai dari beban nol dengan penambahan beban perlahan-lahan 

dan merata sehingga tidak terjadi beban kejutan. 

5. Selama penarikan berlangsung, berarti terjadi perpanjangan dan pengecilan 

spesimen hingga putus. 

6. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada kertas milimeter book yang telah di 

pasang di dalam plotter yang berupa grafik, serta penunjuk beban maksimal 

pada alat Servopulser.  

 

Gambar 37. Mesin uji tarik servopulser 

4. Pengujian Fatik 

Pengujian fatik dilakukan dengan mesin uji fatik tipe Shenck Rotary 

Bending Machine PUPN (Simplex) buatan Jerman tahun 1985. Pengujian fatik 

dapat dilakukan dalam berbagai tegangan dari 0 – 90 kg/mm2. Pengujian fatik   
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dilakukan untuk mengetahui kekuatan lelah dari spesimen tanpa takik ulir metris, 

kedalaman ulir metris 0.33,  0.67,  dan 1 mm.  

          5    6 7    8     9            10      11 

 

               1           2    3            4 

       Gambar 38. Mesin uji fatik Rotary Bending 

 
  Keterangan :  

1. Handle pengatur beban.     

2. Skala penunjuk beban.     

3. Handle penahan saat mengatur beban.   

4. Tombol penanda ON/OFF.    

5. Cekam kiri. 

6. Pemberat kiri. 

7. Benda kerja. 

8. Pemberat kanan. 

9. Cekam kanan. 

10. Motor listrik 

11. Penghitung siklus. 

 



42 

 

      Langkah-Iangkah yang dilakukan dalam pengujian fatik yaitu : 

1. Menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan yaitu mesin uji fatik, bandul beban, 

kunci-kunci pendukung (cekam), obeng (-) dan (+) dan lembar pengamatan 

(ballpoint dan stopwatch).  

2. Membuka tutup pengaman mesin uji yang terbuat dari fiber glass. sehingga 

transparan dan letakkan di tempat yang aman.  

3. Netralkan/nol (0) kan beban dengan menggunakan handle pengatur beban dan 

lihat jarum penunjuk bebannya. 

4. Memasang spesimen yang kita buat ke mesin fatik dengan memasukkan 

kedalam cekam sebelah kiri ke cekam sebelah kanan dengan pengunci cekam 

yang dilonggarkan. 

5. Setelah spesimen terpasang, maka kedua cekam kita kencangkan kembali.  

6. Atur besar beban yang sesuai dengan perhitungan dengan memutar handle 

putar beban sambil memperhatikan jarum penunjuk beban. 

7. Menutup mesin dengan tutup pelindung dan mencatat data siklus (N) yang 

tertera pada penghitung siklus. 

8. Menghidupkan mesin uji dengan menekan tombol ON, kemudian handle 

beban kita lepaskan secara perlahan agar tidak terjadi beban kejut. 

9. Setelah spesimen patah, catat hasil pada meteran siklus (N), mesin secara 

otomatis akan berhenti atau mati dengan sendirinya. 

10. Melepas spesimen yang telah patah caranya hampir sama dengan saat 

memasang spesimen. Buka tutup mesin, lepaskan cekam kiri bersama 



43 

 

spesimen yang telah patah dan melepas spesimen dari cekam kanan dengan 

mengendorkan mur pengunci cekam.  

 

G.   Alat Pengumpulan Data 

Lembar pengamatan sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Langkah ini 

akan mempermudah dalam proses pengolahan data selanjutnya. Dengan 

menggunakan lembar pengamatan tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan 

dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta data yang didapat tercatat dengan 

baik. Adapun lembar pengamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 . Lembar Pengamatan Uji Tarik 

Spesimen 

Hasil uji Tarik 
Kekuatan 
(kg/mm2) 

Perpanjangan 
(%) 

Kontraksi 
 (%) 

σu σy Lo L1 e Ao A1 q 

1 
Raw materials 

        
        
        

Rata-rata         

2 

Spesimen ulir 

kedalaman 

0,33 mm 

        
        
        

Rata-rata         

3 

Spesimen ulir 

kedalaman 

0,67 mm 

        
        
        

Rata-rata         

4 

Spesimen ulir 

kedalaman      

1 mm 

        
        
        

Rata-rata         
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Keterangan : 

σu  :  Tegangan ultimate 

σy      :   Tegangan yield 

L0      :  Panjang sebelum ditarik 

L1 :  Panjang setelah ditarik 

e      :  Elongation (prosen perpanjangan) 

A0 :  Luas penampang sebelum ditarik 

A1 :  Luas penampang setelah ditarik 

q      :  Prosen kontraksi 

Tabel  2 . Lembar Pengujian Fatik 

Spesimen 

(...) 

Tegangan Maksimal 

(kg/mm2) 

Jumlah Siklus 

(N) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Keterangan : 

(…) dapat diisi dengan M 1, M 2, M 3atau M 4. 
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M 1  :  Spesimen tanpa ulir.  

M 2  :  Spesimen dengan kedalaman ulir 0.33 mm  

M 3  :  Spesimen dengan kedalaman ulir 0,67 mm. 

M 4  :  Spesimen dengan kedalaman ulir 1 mm 

 

H. Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

statistika deskriptif yang dilakukan dengan cara melukiskan dan merangkum 

pengamatan dari penelitian yang dilakukan. Deskripsi perbandingan antara data 

dari raw materials dan spesimen yang diberi ulir dengan kedalaman 0.33, 0.67 

dan 1 mm. Data yang dihasilkan, digambarkan secara grafik dalam persamaan 

garis parabolik sehingga dapat diketahui garisnya dan lebih mudah dibaca.  

Untuk penampang patahan hasil pengujian juga dapat dianalisa bentuk dan 

perambatan retak masing-masing perlakuan. 

I. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2006-Maret 2007. 

Adapun  tempat pelaksanaan penelitian akan dilakukan di : 

1. Pengujian komposisi dilakukan di PT. Itokoh Ceperindo Klaten. 

2. Pembuatan Spesimen dilakukan di Laboratorium Proses Produksi Teknik 

Mesin Universitas Negeri Semarang  

3. Pengujian foto mikro dilakukan di Laboratorium Metalurgi Teknik Mesin D3 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  
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4. Pengujian tarik statis, pengujian fatik dan foto struktur makro dilakukan di 

Laboratorium Metalurgi Teknik Mesin S1 Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta.     
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini  

meliputi : komposisi unsur kimia pada material yang dipergunakan dalam 

penelitian dengan pengamatan struktur mikronya, hasil pengujian tarik, hasil 

pengujian kelelahan/fatik dan  hasil pengujian foto makro. 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Pengujian Komposisi Kimia dan Foto Struktur Mikro 

 Pengujian komposisi merupakan pengujian yang berfungsi untuk 

mengetahui jumlah kandungan unsur – unsur yang terdapat pada suatu logam, 

baik logam ferro maupun logam non ferro. Unsur yang paling berpengaruh 

terhadap sifat mekanis baja karbon adalah unsur karbon (C), semakin besar kadar 

karbon maka kekerasan dan kekuatan tarik pada baja karbon akan meningkat. 

Hasil Pengujian komposisi material yang digunakan pada penelitian ini 

ditabulasikan ke dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3 .Komposisi kimia material 
Unsur Kadar (%) Unsur Kadar (%) 

Fe 99,19 Ni 0,045 
C 0,110 W 0,05 

Mn 0,441 P 0,001 
Si 0,046 Cr 0,035 
Cu 0,055 S 0,018 
Nb 0,01 Mo 0,004 
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Berdasarkan pengklasifikasian Wiryosumarto (2000) dan Surdia (1982), 

maka material baja karbon yang digunakan dalam penelitian ini termasuk baja 

karbon rendah (low carbon steel), karena mengandung 0,11%wt unsur karbon (C), 

sedangkan menurut standarisasi SAE Handbook 1986 maka material ini termasuk 

dalam baja AISI 1012 yang mempunyai kandungan kadar karbon sebesar 0,10% – 

0,15% wt, kadar Mangan (Mn) sebesar 0,30% – 0,60% wt, kadar Fosfor (P) 

maksimal 0,04% wt dan kadar Belerang  (S) maksimal 0,003% wt. 

Baja karbon rendah mempunyai kekuatan mekanis yang rendah tetapi 

kekuatan mekanis baja karbon rendah dapat diperbaiki melalui chemical heat 

treatment seperti carburizing. Carburizing dapat meningkatkan kadar karbon (C)  

material baja karbon rendah (low carbon steel) menjadi material baja karbon 

sedang (medium carbon steel). Penggunaan material medium carbon steel seperti 

yang dikemukakan Pollack (1981) diperuntukkan untuk komponen-komponen 

yang memerlukan perlakuan panas (heat treated parts), carbon steel forging, 

poros (axles), bolts, camshaft dan roda gigi. 

Hasil pengamatan struktur mikro raw materials dapat dilihat pada Gambar 

39 di bawah ini : 

          Ferrite 

 

 

           

  Pearlite 

 

(a)        (b) 

 
            50μ

 
     20μ  
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 Ferrite 

 Pearlite 

   

                                                                                 10μ  

                                                         (c) 

Keterangan : 

(a) Foto mikro raw materials perbesaran 200 kali 

(b) Foto mikro raw materials perbesaran 500 kali 

(c) Foto mikro raw materials perbesaran 1000 kali 

Gambar 39. Foto struktur mikro  raw materials 

Pengujian foto mikro untuk raw materials seperti dilihat pada Gambar 39 

menunjukkan struktur yang terbentuk didominasi  struktur ferrite   dan struktur 

pearlite yang tidak begitu dominan. Struktur ferrite berwarna putih (terang) 

karena struktur ferrite terdiri dari logam besi murni (Fe). Pada perbesaran 1000 

kali terlihat adanya struktur pearlite dengan ditandai adanya serpih cementite 

halus yang saling berdampingan sehingga membentuk seperti garis diantara 

struktur ferrite. Dominasi struktur ferrite pada raw materials menyebabkan 

material ini mempunyai sifat lunak dan ulet. 

2. Hasil Pengujian Tarik 

Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis dari material 

baja karbon rendah sebagai material uji dalam penelitian ini. Hasil pengujian tarik 



50 

 

pada umumnya adalah parameter kekuatan (kekuatan tarik dan kekuatan luluh), 

parameter keliatan/keuletan yang ditunjukkan dengan adanya prosen perpanjangan 

(e), prosen kontraksi (q) dan bentuk-bentuk penampang patah. 

Pengujian dengan menggunakan mesin servopulser pada skala beban  10 ton 

dan menggunakan spesimen standar untuk pengujian tarik JIS Z 2201 No 14A. 

Pengujian tarik ini bertujuan untuk mendapatkan data tegangan luluh (yield) yang 

akan digunakan untuk penentuan besarnya beban pada pengujian fatik. Dari hasil 

pengujian tarik didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4. Data hasil uji tarik 

Parameter 
kekuatan 

tarik 

Spesimen 
   Baja   

AISI 1012 Raw 
materials 

Spesimen 
ulir 

kedalaman 
0,33 mm 

Spesimen 
ulir 

kedalaman 
0,67 mm 

Spesimen 
ulir 

kedalaman   
1 mm 

σ u 
(kg/mm2) 

 
37,75 

 
49,56 

 
49,32 

 
48,8 

 
47,99 

σ y 
(kg/mm2) 

 
31,63 

 
46,09 

 
44 

 
41,92 

 
31,48 

 
e (%) 

 
19 

 
16,51 

 
17,14 

 
17,39 

 
17,48 

 
q (%) 

 
40 

 
65,22 

 
65,38 

 
65,79 

 
66,73 

 
Dari hasil pengujian tarik terdapat perbedaan kekuatan tarik, kekuatan luluh, 

perpanjangan dan prosen reduksi penampang antara baja AISI 1012 dengan raw 

materials, hal itu dikarenakan adanya faktor fabrikasi dalam proses pembuatan 

material dan adanya unsur-unsur yang terkandung dalam material yang tidak 

terdapat dalam pengklasifikasian baja AISI 1012 seperti Ni, Cr, W, Mo dan lain-

lain. Unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi kekuatan mekanis dari raw 
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materials sehingga menyebabkan adanya perbedaan kekuatan antara raw 

materials dan baja AISI 1012.  

Untuk mempermudah pembacaan informasi dari data-data hasil pengujian 

tarik dari Tabel 4, maka dapat ditabulasikan dalam bentuk grafik di bawah ini : 

 
Gambar 40.Grafik kekuatan tarik maksimum (σ u) 

 
Data dari hasil eksperimen pengujian kekuatan tarik pada gambar 40 

menunjukkan nilai kekuatan tarik kelompok raw materials sebesar 49,56 kg/mm2. 

Nilai kekuatan tarik kelompok spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 0,33 

mm mengalami penurunan nilai kekuatan tarik sebesar 0,48% terhadap raw 

materials, sedangkan nilai kekuatan tarik spesimen dengan kedalaman takik ulir 

metris 0,67 mm juga mengalami penurunan sebesar 1,53% terhadap raw 

materials, hal ini juga dialami spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 1 mm 

yang mengalami penurunan kekuatan tarik terhadap raw materials sebesar 3,17%.      

Nilai kekuatan tarik kelompok spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 

0,67 mm mengalami penurunan nilai kekuatan tarik sebesar 1,05% terhadap 

spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 0,33 mm, dan nilai kekuatan tarik 
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spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 1 mm juga mengalami penurunan 

sebesar 2,69% terhadap spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 0,33 mm 

dan mengalami penurunan 1,66% dibanding spesimen dengan kedalaman takik 

ulir metris 0,67 mm. 

 
Gambar 41. Grafik kekuatan luluh (σ y) 

 
Untuk kekuatan luluh spesimen tanpa takik ulir metris (raw materials) 

sebesar 46,09 kg/mm2 terjadi reduksi 4,53% terhadap spesimen dengan kedalaman 

takik ulir metris 0,33 mm, dan tereduksi 9,05% terhadap spesimen dengan 

kedalaman takik ulir metris 0,67 mm, sedangkan spesimen dengan kedalaman 

takik ulir metris 1 mm   mengalami penurunan nilai kekuatan luluh sebesar 31,7% 

terhadap raw materials.  

Nilai kekuatan luluh spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 0,33 mm 

sebesar 44 kg/mm2 terjadi reduksi 4,73% terhadap spesimen dengan kedalaman 

takik ulir metris 0,67 mm, dan tereduksi 28,45% terhadap spesimen dengan 

kedalaman takik ulir metris 1 mm, sedangkan spesimen dengan kedalaman takik 
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ulir metris 0,67 mm yang mempunyai nilai kekuatan luluh sebesar 41,92 kg/mm2  

mengalami reduksi 10,44% terhadap spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 

1 mm yang mempunyai kekuatan luluh sebesar 31,48  kg/mm2. 

 
Gambar 42. Grafik pertambahan panjang (e) 

 
Data dari diagram pertambahan panjang di atas menunjukkan bahwa nilai 

pertambahan panjang raw materials sebesar 16,51%. Pada kelompok spesimen 

ulir metris dengan kedalaman 0,33 mm mengalami peningkatan pertambahan 

panjang terhadap raw materials. Kelompok spesimen ulir metris dengan 

kedalaman 0,33 mm mempunyai perpanjangan sebesar 17,14%, hal ini berarti 

mengalami peningkatan sebesar 3,8% terhadap raw materials.  

Kelompok spesimen ulir metris dengan kedalaman 0,67 mm mempunyai 

nilai perpanjangan sebesar 17,39%, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 

5,33% terhadap raw materials dan peningkatan 1,4% terhadap spesimen ulir 

metris dengan kedalaman 0,33 mm.  

Kelompok spesimen ulir metris dengan kedalaman 1 mm mempunyai nilai 

perpanjangan sebesar 17,48%, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 
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5,87% terhadap raw materials, peningkatan 1,98% terhadap spesimen ulir metris 

dengan kedalaman 0,33 mm, dan peningkatan 0,52% terhadap spesimen ulir 

metris dengan kedalaman 0,67 mm. 

 

Gambar 43. Diagram reduksi penampang 

Data dari diagram reduksi penampang di atas menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan reduksi penampang 0,24% terjadi pada spesimen tanpa ulir metris 

(raw materials) sebesar 65,22% terhadap spesimen bertakik ulir metris dengan 

kedalaman 0,33 mm sebesar 65,38% dan peningkatan 0,87% terhadap spesimen 

bertakik ulir metris dengan kedalaman 0,67 mm sebesar 65,79%, sedangkan untuk 

spesimen bertakik ulir metris dengan kedalaman 1 mm mengalami peningkatan 

2,3% yaitu sebesar 66,73%. 

Peningkatan reduksi penampang juga terjadi pada spesimen bertakik ulir 

metris dengan kedalaman 0,67 mm terhadap spesimen bertakik ulir metris dengan 

kedalaman 0,33 mm sebesar 0,62%, sedangkan untuk spesimen bertakik ulir 

metris dengan kedalaman 1 mm terjadi peningkatan 2,06% terhadap spesimen 
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bertakik ulir metris dengan kedalaman 0,33 mm dan peningkatan 1,38% terhadap 

spesimen bertakik ulir metris dengan kedalaman 0,67 mm.  

Pada penampang patah foto makro uji tarik terlihat adanya reduksi 

penampang dan bentuk patahan. Kondisi tersebut seperti ditunjukkan pada 

Gambar  44 di bawah ini: 

 Necking  

                               

                              Cawan                  

                                    
(a) 

                        Necking  

  

 

                               Cawan 

(b 

                         Necking 

 

 

                              Cawan     

(d) 

               Necking 

 

                        

                         Cawan 
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Keterangan : 

(a)  Spesimen tanpa ulir (raw materials) 

(b)  Spesimen dengan kedalaman ulir metris 0,33 mm 

(c)  Spesimen dengan kedalaman ulir metris 0,67 mm 

(d)  Spesimen dengan kedalaman ulir metris 1 mm 

Gambar 44. Penampang patah uji tarik                         

Penampang patah hasil pengujian tarik raw materials, spesimen  bertakik 

ulir metris dengan kedalaman 0,33 mm, 0,67 mm, dan 1 mm menunjukkan 

fenomena perpatahan yang sama.  Patahan keempat jenis spesimen ini 

menunjukkan  bahwa jenis material digunakan dalam penelitian ini tergolong 

material ulet/ductile dengan ditunjukkannya penampang patah berbentuk cawan 

kerucut/cup cone dan adanya reduksi penampang.  

Patah ulet dapat dijelaskan melalui pengujian tarik, dimana pada saat 

material ditarik akan terjadi perpanjangan plastis homogin, kemudian diikuti 

dengan perpanjangan plastis tidak homogin dan terkonsentrasi secara lokal atau 

biasa disebut necking. Pembentukan necking menyebabkan tegangan 

terkonsentrasi pada satu daerah sehingga menyebabkan spesimen patah. 

Dari hasil pengujian tarik pada spesimen baja karbon rendah maka dapat 

disimpulkan bahwa kekuatan tarik dan kekuatan luluh spesimen baja karbon 

rendah mengalami penurunan akibat kehadiran takik ulir metris. Penurunan 

kekuatan ini akan semakin besar sebanding dengan penambahan kedalaman takik 

ulir metris. 
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3. Hasil Pengujian Fatik/kelelahan 

Pengujian kelelahan yang dilakukan dalam penelitian ini dipergunakan untuk 

mengetahui umur lelah material baja karbon rendah. Metode penyajian data hasil 

pengujian dengan menggunakan kurva S-N. Kurva S-N hasil pengujian untuk 

material paduan baja karbon rendah ditunjukkan pada Gambar 45. 

Hubungan antar level tegangan dan siklus pembebanan tersebut seperti yang 

dinyatakan dalam persamaan 11. 

p
a NC −= .σ .................................................................(11) 

atau  N. p
aσ  =  C  pCCuntuk

1

=  

Dimana :  aσ   = amplitudo tegangan 

  N  = jumlah putaran hingga terjadi kegagalan 

  C dan p = konstanta empiris bahan 

 

 

                                                                                               
   
            S = 69,835N-0,0603 

 
                                                                                                    S = 135,36N-0,1385 

                                                                                                    S = 124,45N-0,1416 

                                                                                                    S = 188,33N-0,1897 

    

 

 

 

 

 

Gambar 45. Kurva S–N hasil pengujian lelah. 
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Dari hasil pengujian tersebut diperoleh hubungan persamaan level tegangan 

dan siklus pembebanan sebagai berikut : 

1. Persamaan untuk spesimen raw materials 

             S = 69,835N-0,0603 ……………………………………..(12) 

2. Persamaan untuk spesimen dengan kedalaman ulir 0,33 mm 

                S = 135,36N-0,1385 ……………………………………..(13) 

3. Persamaan untuk spesimen dengan kedalaman ulir 0,67 mm 

                S = 124,45N-0,1416……………………………………...(14)  

4. Persamaan untuk spesimen dengan kedalaman ulir 1 mm 

                S = 188,33N-0,1897..........................................................(15)  

Grafik pada Gambar 48 menunjukkan bahwa persamaan grafik spesimen 

berulir berada di bawah persamaan grafik raw materials. Spesimen dengan 

kedalaman takik ulir metris 0,33 mm, pada level tegangan 32,26 kg/mm2 

mencapai siklus patah 51800 siklus, hal ini berarti material dengan kedalaman 

takik ulir metris mengalami penurunan 87,63% siklus dibandingkan raw materials 

yang mencapai siklus patah 418700 siklus, dan penurunan kekuatan lelah ini 

terjadi juga pada level tegangan lebih rendah berikutnya.  

Spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 0,67 mm  pada level tegangan 

32,26 kg/mm2 mencapai siklus patah 11400, hal ini berarti bahwa material dengan 

kedalaman takik ulir metris mengalami penurunan 97,28% dibandingkan raw 

materials, sedangkan jika dibandingkan dengan spesimen bertakik ulir metris 

dengan kedalaman 0,33 mm maka spesimen bertakik ulir metris dengan 
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kedalaman 0,67 mm mengalami penurunan sebesar 77,99%. Penurunan kekuatan 

lelah ini terjadi juga pada level tegangan lebih rendah berikutnya     

Spesimen dengan kedalaman takik ulir metris 1 mm  pada level tegangan 

32,26 kg/mm2 mencapai siklus patah 9100, hal ini berarti bahwa material dengan 

kedalaman takik ulir metris mengalami penurunan 97,82% dibandingkan raw 

materials, dan jika dibandingkan dengan spesimen bertakik ulir metris dengan 

kedalaman 0,33 mm maka spesimen bertakik ulir metris dengan kedalaman 1 mm 

mengalami penurunan sebesar 82,43% sedangkan jika dibandingkan dengan 

spesimen bertakik ulir metris dengan kedalaman 0,67 mm maka spesimen bertakik 

ulir metris dengan kedalaman 1 mm mengalami penurunan sebesar 20,18%. dan 

penurunan kekuatan lelah ini terjadi juga pada level tegangan lebih rendah 

berikutnya.   

Hasil penampang patah spesimen  uji lelah juga menunjukkan adanya 

karakteristik patah lelah, seperti pembentukan retak awal (initial crack), daerah 

perambatan retak (beach mark), dan daerah patah tiba-tiba/statis (final fracture), 

kondisi tersebut seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

 

 Patah akhir 
 
 
 Beach mark 
 
     Retak awal 
 
 
 

Gambar 46. Penampang patah uji fatik spesimen tanpa ulir 
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Penampang patah spesimen raw materials  menunjukkan bahwa proses 

kelelahan diawali dari daerah tepi (daerah permukaan) spesimen dilanjutkan 

dengan perambatan retak menuju daerah tepi spesimen lainnya sampai akhirnya 

mengalami patah akhir (final fracture). Daerah perambatan retak (beach mark) 

terjadi antara daerah awal retak dan daerah batas statis (final fracture) yang 

berbentuk cincin atau garis pantai yang ditunjukkan oleh adanya dimple yang 

membentuk lingkaran (cincin). Daerah perambatan retak ini dalam kondisi tidak 

simetris sehingga memungkinkan patah statis terjadi di tepi (sharp corner). 

Daerah patah statis ini berupa patahan yang kasar dan terletak berseberangan 

dengan retak awal (initial crack), patahan statis seperti ini biasanya terjadi pada 

spesimen uji dengan tegangan nominal yang rendah. 

  
          Retak awal 

 
           Beach mark 

 
           Patah akhir 

 
 
 
                      (a)                                                                                   (b) 
 
 Retak awal  
 
 Beach mark 
 
  Patah akhir 
 
 
 
                                                                   (c) 
      Keterangan : 

(a)  Spesimen dengan kedalaman ulir 0,33 mm 
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(b)  Spesimen dengan kedalaman ulir 0,67 mm 

(c)  Spesimen dengan kedalaman ulir 1 mm 

Gambar 47. Penampang patah uji fatik spesimen bertakik ulir metris  

Pada spesimen dengan takik ulir metris, ketiganya memberikan fenomena 

penampang patah lelah dengan kecenderungan yang sama pada level tegangan 

32,26 kg/mm2. Penampang patah spesimen berulir metris  menunjukkan bahwa 

adanya konsentrasi tegangan pada material yang disebabkan pemberian ulir metris 

dengan kedalaman 0,33 mm. Gambar 47 menunjukkan proses kelelahan diawali 

dari daerah yang mempunyai konsentrasi tegangan tinggi yaitu pada permukaan 

fillet dari ulir metris, dilanjutkan dengan perambatan retak (beach mark) menuju 

ke dalam, hal ini menyebabkan daerah patah akhir (final fracture) cenderung di 

tengah. Penampang patah juga menunjukkan bahwa patahan tidak datar (cekung) 

dengan tekstur kasar, hal ini menunjukkan bahwa material ini mengalami laju 

perambatan retak yang tinggi yang disebabkan pembebanan yang tinggi pada saat 

pengujian 

B.   PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada pengujian fatik menunjukkan bahwa material tanpa ulir mempunyai 

kekuatan fatik yang lebih tinggi dibandingkan material material bertakik ulir 

metris dan kekuatan fatik material bertakik ulir metris akan semakin turun 

sebanding dengan peningkatan kedalaman takik ulir metris. Penurunan kekuatan 

fatik pada material bertakik ulir metris ini dikarenakan adanya konsentrasi 

tegangan (Kt) pada ujung takik ulir metris. Konsentrasi tegangan akan 

meningkatkan tegangan maksimal yang dialami material. Pada material tanpa ulir 
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(raw materials) tidak terdapat geometri yang dapat mengakibatkan adanya 

konsentrasi tegangan sehingga tegangan maksimal yang bekerja pada material 

sama dengan tegangan normal yang bekerja pada material tersebut, sedangkan 

pada material bertakik ulir metris terdapat takik V dengan sudut 60o yang 

menimbulkan konsentrasi tegangan. Konsentrasi tegangan pada ujung takik ulir 

ulir metris akan mengakibatkan peningkatan tegangan maksimal yang bekerja 

pada material bertakik ulir metris. Peningkatan tegangan maksimal ini 

mengakibatkan material bertakik ulir metris lebih cepat patah dibandingkan raw 

materials. Konsentrasi tegangan (Kt) pada ujung takik ulir metris akan semakin 

besar sebanding dengan peningkatan kedalaman takik ulir metris, hal ini 

mengakibatkan tegangan maksimal yang bekerja pada material bertakik ulir metris 

akan semakin besar sebanding peningkatan kedalaman takik ulir metris. Tegangan 

maksimal yang semakin tinggi akan mengakibatkan material akan lebih cepat 

patah, oleh karena itu material bertakik ulir metris dengan kedalaman 1 mm 

memiliki kekuatan fatik lebih rendah dibandingkan material bertakik ulir metris 

dengan kedalaman 0,67 mm dan material bertakik ulir metris dengan kedalaman 

0,67 mm memiliki kekuatan fatik yang lebih rendah dibandingkan material 

bertakik ulir metris dengan kedalaman 0,33 mm. 

Fenomena kecenderungan penurunan kekuatan tidak hanya terjadi pada 

pengujian fatik, tetapi juga terjadi pada pengujian tarik. Hasil pengujian tarik 

menunjukkan  bahwa nilai kekuatan tarik maksimum rata-rata dan kekuatan luluh 

rata-rata raw materials lebih tinggi dibandingkan material bertakik ulir metris. 

Kecenderungan penurunan kekuatan tarik dan luluh pada material bertakik ulir 
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metris sebanding dengan penambahan kedalaman takik ulir metris, semakin besar 

kedalaman takik ulir metris maka semakin besar kecenderungan penurunan 

kekuatan tarik maksimum dan kekuatan luluh. Kecenderungan penurunan kekuatan 

tarik dan luluh ini dikarenakan adanya konsentrasi tegangan pada ujung takik ulir 

metris. Konsentrasi tegangan pada ujung takik ulir metris akan semakin besar 

sebanding dengan penambahan kedalaman takik ulir metris. Konsentrasi tegangan 

yang semakin tinggi akan menyebabkan tegangan maksimal yang bekerja pada 

material akan semakin tinggi sehingga menyebabkan material patah pada tegangan 

yang lebih rendah, oleh karena itu kekuatan tarik dan luluh raw materials lebih 

tinggi dibandingkan material bertakik ulir metris dan kekuatan tarik dan luluh 

material bertakik ulir metris akan semakin turun sebanding dengan peningkatan 

kedalaman takik ulir metris. Adanya kesamaan fenomena kecenderungan 

penurunan kekuatan tarik dan fatik ini dikarenakan pada pengujian tarik dan fatik 

tegangan yang bekerja pada material adalah sama yaitu tegangan normal. 

Data–data yang disajikan pada penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Supriyono (2000) dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pengarbonan Dengan 

Media Limbah Kayu Terhadap Sifat Lelah Spesimen Poros Bertakik”. Pada 

penelitian tersebut Supriyono (2000) menggunakan spesimen bertakik V dengan 

sudut 600 dengan kedalaman 1 mm menyatakan  bahwa kedalaman takik V 600 

juga mempengaruhi faktor konsentrasi tegangan, semakin dalam takik maka 

semakin besar konsentrasi tegangan yang diderita di ujung takik. Material bertakik 

ulir metris dengan kedalaman 0,33 dan 0,67 mm mempunyai kekuatan lelah dan 

tarik di atas material bertakik ulir metris dengan kedalaman 1 mm, hal ini 
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dikarenakan konsentrasi tegangan material bertakik ulir metris dengan kedalaman 

1 mm lebih besar dibandingkan material bertakik ulir metris dengan kedalaman 

0,33 dan 0,67 mm. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

kedalaman takik ulir metris terhadap kekuatan lelah baja karbon rendah maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya variasi kedalaman takik ulir metris 0.33, 0.67 dan 1 mm mereduksi 

masing-masing 0.48%, 1.53% dan 3.17% dari kekuatan tarik tanpa takik ulir 

metris, sedangkan untuk kekuatan luluh terjadi penurunan masing-masing 

4.53%, 9.05% dan 31.7% dari kekuatan luluh material tanpa takik ulir metris. 

Perpanjangan semakin meningkat dengan adanya penambahan takik ulir 

metris dengan kedalaman 0.33, 0.67 dan 1 mm  masing-masing 3.8%, 5.33% 

dan 5.87% dibandingkan material tanpa ulir sedangkan untuk reduksi 

penampang terjadi peningkatan masing-masing sebesar 0.24%, 0.87% dan 

2.3% dibandingkan material tanpa ulir.   

2. Pada pengujian fatik juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan 

kekuatan fatik akibat penambahan takik ulir metris, hal ini dapat dilihat dari 

grafik S-N yang menunjukkan persamaan S = 69,835N-0,0603 untuk raw 

materials, S = 135,36N-0,1385 untuk spesimen bertakik ulir metris dengan 

kedalaman    0,33 mm,  S = 124,45N-0,1416 untuk spesimen bertakik ulir metris 

dengan kedalaman 0,67 mm dan S = 188,33N-0,1897 untuk spesimen bertakik 
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ulir metris dengan kedalaman 1 mm. Pengujian pada level tegangan 32,26 

kg/mm2 menunjukkan bahwa material tanpa ulir mencapai 418700 siklus, 

untuk material ulir dengan kedalaman 0,335 mm mencapai 51800 siklus, 

untuk material ulir dengan kedalaman 0,67 mm mencapai 11400 siklus 

sedangkan material ulir dengan kedalaman 1 mm mencapai 9100 siklus. Jika 

dibanding dengan siklus material tanpa ulir, maka terjadi penurunan siklus 

87,63% untuk ulir dengan kedalaman 0,335 mm, 97,28% untuk ulir dengan 

kedalaman 0,67 mm, dan  97,82 % untuk ulir dengan kedalaman 1  mm.  

3. Berdasarkan hasil penampang patah lelah untuk spesimen bertakik ulir metris 

dengan variasi kedalaman 0.33, 0.67, dan 1 mm dengan pembebanan nominal 

yang relatif sama memberikan fenomena karakteristik patah lelah yang hampir 

sama yaitu adanya retak awal, daerah perambatan retak dan patah statis. 

 

B. SARAN-SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan dari penelitian ini 

adalah :  

1. Proses pembuatan ulir agar dilakukan secara hati–hati karena proses 

pembubutan ulir sangat berpotensial menimbulkan konsentrasi tegangan baru. 

2. Perlu penelitian lanjutan untuk karakteristik jenis karbon lain, jenis ulir lain 

dan radius takikan serta upaya-upaya meningkatkan batas ketahanan lelah 

akibat penambahan ulir pada material. 
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3. Komputasi yang dipergunakan dalam menentukan faktor konsentrasi tegangan 

perlu lebih dioptimalkan, khususnya pengaruhnya terhadap kedalaman takik 

dan radius akar takik serta jenis takikan 
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LAMPIRAN 1.  Hasil Uji Komposisi 
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LAMPIRAN 2.  Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimum 

A. Kekuatan Tarik Maksimum Raw Materials (σu) 

1. Grafik Uji Tarik 

Alat uji  : Mesin uji tarik Servopulser 

Standar spesimen : JIS Z2201 No. 14A 

Beban pengujian : 10 ton. 

Dari hasil pengujian tarik didapatkan grafik sebagai berikut: 

GRAFIK UJI TARIK 

 
σ σ 
                                                ε                                                                              ε  
Grafik Uji Tarik Material 1                                    Grafik Uji Tarik Material 2 
 σ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ε 
                        Grafik Uji Tarik Material 3 
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2. Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimum Raw Materials 

      
Ao
P

  u
u =σ  

Dimana: 

σu  = Tegangan tarik (kg/mm2) 

Pu = Beban (kg) 

Ao  = Luas penampang mula-mula (mm) 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (8) 2 mm 

 = 0,785 x 64 mm 2  

 = 50,24 mm2 

1. Spesimen 1 

2520  
100
25,2 x 10000  Pu ==  kg   50.159  

24,50
2520

 ==uσ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

5202 
100
25,2 x 10000 Pu ==  kg   50,159  

24,50
2520

 ==uσ  kg/mm2 

3. Spesimen 3 

4302 
100
24,3 x 10000  Pu ==  kg  48,368  

24,50
2430

 ==uσ  kg/mm2 

 

Rata-rata = 49,562  
3

368,48159,50159,50
=

++
 kg/mm2 
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B. Kekuatan Tarik  Maksimum Material Bertakik Ulir Metris Kedalaman 

0,33 mm (σu) 

1. Grafik Uji Tarik 

Alat uji  : Mesin uji tarik Servopulser 

Standar spesimen : JIS Z2201 No. 14A 

Beban pengujian : 10 ton. 

Dari hasil pengujian tarik didapatkan grafik sebagai berikut: 

GRAFIK UJI TARIK 
  

     σ                                                                             σ 

 

 

 

 

 

                                         ε                                              ε 

         Grafik Uji Tarik Material 1                        Grafik Uji Tarik Material 2 
 

2. Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimum Material Bertak   ik Ulir 

Metris Dengan Kedalaman 0,33 mm (σu)  

 
Ao
F  u

u =σ  

Dimana: 

σu  = Tegangan tarik (kg/mm2) 

Fu = Beban (kg) 

Ao  = Luas penampang mula-mula (mm) 
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1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  

 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 

8022 
100
22,8 x 10000 Fu ==  kg   49,43  

12,46
2280 ==uσ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  

 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 

7022 
100
22,7 x 10000  Fu ==  kg  49,22  

12,46
2270 ==uσ  kg/mm2 

 

Rata-rata = 49,32  
3

22,4943,49
=

+  kg/mm2 
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C. Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimum Material Bertakik Ulir Metris 

Kedalaman 0,67 mm (σu) 

1. Grafik Uji Tarik 

Alat uji  : Mesin uji tarik  Servopulser 

Standar spesimen : JIS Z2201 No. 14A 

Beban pengujian : 10 ton. 

Dari hasil pengujian tarik didapatkan grafik sebagai berikut: 

GRAFIK UJI TARIK 
 

       σ                                             σ 

 

 

 

 

 

                                                         ε                                                       ε    

 
    Grafik Uji Tarik Material 1                                    Grafik Uji Tarik Material 2 
 

2. Perhitungan Kekuatan Tarik Material Bertakik Ulir Metris Dengan 

Kedalaman 0,67 mm (σu)  

      
Ao
F  u

u =σ  

      Dimana: 

      σu  = Tegangan tarik (kg/mm2) 

      Fu = Beban (kg) 
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      Ao  = Luas penampang mula-mula (mm) 

 

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,35) 2  mm 2  

 = 0,785 x  54,02 mm 2  

 = 42,41 mm2 

2070  
100
20,7 x 10000  Fu ==  kg   48,81  

41,42
2070 ==uσ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,32) 2  mm 2  

 = 0,785 x  53,58 mm 2  

 = 42,06 mm2 

2050 
100
20,5 x 10000 Fu ==  kg   48,73  

06,42
2050 ==uσ  kg/mm2 

Rata-rata = 48,80  
2

73,4881,48
=

+  kg/mm 
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D. Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimum Material Bertakik Ulir Metris 

Kedalaman 1 mm (σu) 

1. Grafik Uji Tarik 

Alat uji  : Mesin uji tarik Servopulser 

Standar spesimen : JIS Z2201 No. 14A 

Beban pengujian : 10 ton. 

Dari hasil pengujian tarik didapatkan grafik sebagai berikut: 

GRAFIK UJI TARIK 
 
       Σ   σ 
 
                                                                
 
 
 

 

 

 

                                                               ε                                                        ε   

         Grafik Uji Tarik Material 1                        Grafik Uji Tarik Material 2 
 

2. Perhitungan Kekuatan Tarik Maksimum Material Bertakik Ulir 

Metris Kedalaman 1 mm (σu)  

Ao
F  u

u =σ  

Dimana: 

σu  = Tegangan tarik (kg/mm2) 

Fu = Beban (kg) 

Ao  = Luas penampang mula-mula (mm) 
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1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (6,96) 2  mm 2  

 = 0,785 x 48,44 mm 2  

 = 38,02 mm2 

1800  
100
18 x 10000  Fu ==  kg   47,34  

02,38
1800 ==uσ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (6,98) 2  mm 2  

 = 0,785 x 48,72  mm 2  

 = 38,24 mm2 

1860 
100
18,6 x 10000 Fu ==  kg   48,64  

24,38
1860 ==uσ  kg/mm2 

 

Rata-rata = 47,99  
2

64,4834,47
=

+  kg/mm2 
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LAMPIRAN 3.  Perhitungan Kekuatan Luluh 

ploter uji Tinggi
ploter ujiTegangan  grafik luasan  1 =  

P x 
100

grafikluasan  1luluh x  titik Tinggi Py =  

 
A
P

  
o

y
y =σ  

Ao = 2

4
dπ  

A. Perhitungan Tegangan Luluh  Raw Materials (σ y) 

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

      = 0,785 x (8) 2  mm 2  

      = 0,785 x 64 mm 2  

      = 50,24 mm2 

0.265  
95

25,2 grafik luasan  1 ==  

84,3602 10000 x 
100

0,265 x 89  Py ==  kg      

 46,99   
50.24

2360,84  y ==σ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

      = 0,785 x (8) 2  mm 2  

      = 0,785 x 64 mm 2  

      = 50,24 mm2 
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0.265  
95

25,2 grafik luasan  1 ==  

25,2345 10000 x 
100

0,265 x 88,5  Py ==  kg      

 46,68   
50,24

2345,25  y ==σ  kg/mm2  

3. Spesimen 3 

Ao = 2

4
dπ  

      = 0,785 x (8) 2  mm 2  

      = 0,785 x 64 mm 2  

      = 50,24 mm2 

0,27  
90

24,3 grafik luasan  1 ==  

2241 10000 x 
100

0,27 x 83  Py ==  kg      

 44,61   
50,24
2241  y ==σ  kg/mm2 

Rata-rata = 2kg/mm 46,09  
3

61,4468,4699,46
=

++  

B. Perhitungan Tegangan Luluh  Material Bertakik Ulir Metris Kedalaman 

0,33 mm (σ y) 

Keterangan : Penentuan Tegangan Luluh berdasarkan metode off set 0,2% karena 

pada plotter untuk tegangan luluh tidak terlihat adanya peak. 

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  
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 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 

0,271  
84

22,8 grafik luasan  1 ==  

5,2032 10000 x 
100

0,271 x 75  Py ==  kg      

 44,07   
46,12
44,07  y ==σ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  

 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 

0,270  
84

22,7 grafik luasan  1 ==  

78,2026 10000 x 
100

0,270 x 75  Py ==  kg      

 43,94   
46,12

75x2026,78  y ==σ  kg/mm2 

Rata-rata = 44  
2

94,4307,44
=

+  kg/mm2 

C. Perhitungan Tegangan Luluh  Material Bertakik Ulir Metris Dengan 

Kedalaman 0,67 mm (σ y) 

Keterangan : Penentuan Tegangan Luluh berdasarkan metode off set 0,2% karena 

pada plotter untuk tegangan luluh tidak terlihat adanya peak. 
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1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,35) 2  mm 2  

 = 42,41 mm2 

0,276  
75

20,7 grafik luasan  1 ==  

2,1849 10000 x 
100

0,276 x 67  Py ==  kg      

6,34   
42,41

1849,2  y ==σ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,32) 2  mm 2  

 = 0,785 x  53,58 mm 2  

 = 42,06 mm2 

0,273  
75

20,5 grafik luasan  1 ==  

6,1692 10000 x 
100

0,273 x 62  Py ==  kg      

 40,24   
42,06

1692,6  y ==σ  kg/mm2 

Rata-rata = 41,92  
2

24,406,43
=

+  kg/mm2 
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D. Perhitungan Tegangan Luluh  Material Bertakik Ulir Metris Dengan 

Kedalaman 1 mm (σ y) 

Keterangan : Penentuan Tegangan Luluh berdasarkan metode off set 0,2% karena 

pada plotter untuk tegangan luluh tidak terlihat adanya peak. 

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (6,96) 2  mm 2  

 = 38,02 mm2 

0,268  
67
18 grafik luasan  1 ==  

46,1007 10000 x 
100

0,268 x 37,5  Py ==  kg      

26,49   
38,02

1007,46  y ==σ  kg/mm2 

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (6,98) 2  mm 2  

 = 0,785 x 48,72  mm 2  

 = 38,24 mm2 

0,273  
68

18,6 grafik luasan   1 ==  

1395 10000 x 
100

0,273 x 51  Py ==  kg      

 48,36   
38,24
1395  y ==σ  kg/mm2 

Rata-rata = 48,31  
2

48,3649,26
=

+  kg/mm2 
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LAMPIRAN 4.  Perhitungan Reduksi Penampang (q) 

A. Perhitungan Reduksi Penampang Raw Materials (σ y) 

o

1o

A
A - A  q =  

Dimana: 

q = Reduksi penampang (%) 

Ao = Luas penampang mula-mula (mm 2 ) 

A1 = Luas penampang setelah ditarik (mm 2 ) 

Ao = 2

4
dπ    

 = 0,785 x (8) 2 mm 

 = 0,785 x 64 mm 2  

 = 50,24 mm2 

1. Spesimen 1 

A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,75) 2  mm 2  

 = 0,785 x 22,56 mm 2  

 = 17,71 mm2 

        % 64,74  % 100 x 
50,24

17,71 - 50,24  q ==  

2. Spesimen 2 

A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,8) 2  mm 2  

 = 0,785 x 23,04 mm 2  

 = 18,09 mm2 
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64%  % 100 x 
50,24

18,09 - 50,24     q ==  

3. Spesimen 3 

A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,6) 2  mm 2  

 = 0,785 x 21,16 mm 2  

 = 16,61 mm2 

% 66,93  % 100 x 
50,24

16,61 - 50,24     q ==  

Rata-rata = 65,22%  
3

%93,66%64%74,64
=

++  

B. Perhitungan Reduksi Penampang (q)  Material Bertakik Ulir Metris 

Dengan Kedalaman 0,33 mm (σ y) 

o

1o

A
A - A  q =  

Dimana: 

q = Reduksi penampang (%) 

Ao = Luas penampang mula-mula (mm 2 ) 

A1 = Luas penampang setelah ditarik (mm 2 ) 

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  

 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 
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A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,52) 2  mm 2  

 = 0,785 x 20,43 mm 2  

 = 16,03 mm2 

% 65,24  % 100 x 
46,12

16,03 - 46,12     q      ==  

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  

 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 

A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,50) 2  mm 2  

 = 0,785 x 20,25 mm 2  

 = 15,89 mm2 

% 65,52  % 100 x 
46,12

15,89 - 46,12    q       ==  

Rata-rata = 65,38%  
2

%52,65%24,65
=

+   

C. Perhitungan Reduksi Penampang (q)  Material Bertakik Ulir Metris 

Dengan Kedalaman 0,67 mm (σ y) 

o

1o

A
A - A  q =  

Dimana: 

q = Reduksi penampang (%) 
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Ao = Luas penampang mula-mula (mm 2 ) 

A1 = Luas penampang setelah ditarik (mm 2 ) 

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,35) 2  mm 2  

 = 0,785 x  54,02 mm 2  

 = 42,41 mm2 

A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,3) 2  mm 2  

 = 0,785 x 18,49 mm 2  

 = 14,51 mm2 

       % 65,77  % 100 x 
42,41

14,51 - 42,41    q ==  

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,32) 2  mm 2  

 = 0,785 x  53,58 mm 2  

 = 42,06 mm2 

A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,28) 2  mm 2  

 = 0,785 x 18,32 mm 2  

 = 14,38 mm2 

% 81,65 % 100 x 
42,06

14,38 - 42,06     q ==  

Rata-rata = 65,79%  
2

%81,65%77,65
=

+   



88 

 

D. Perhitungan Perhitungan Reduksi Penampang (q)  Material Bertakik 

Ulir Metris Kedalaman 1 mm (σ y) 

o

1o

A
A - A  q =  

Dimana: 

q = Reduksi penampang (%) 

Ao = Luas penampang mula-mula (mm 2 ) 

A1 = Luas penampang setelah ditarik (mm 2 ) 

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (6,96) 2  mm 2  

 = 0,785 x 48,44 mm 2  

 = 38,02 mm2 

A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4) 2  mm 2  

 = 0,785 x 16 mm 2  

 = 12,56 mm2 

% 66,97  % 100 x 
38,02

12,5 - 38,02     q ==  

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (6,98) 2  mm 2  

 = 0,785 x 48,72  mm 2  

 = 38,24 mm2 
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A1 = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (4,04) 2  mm 2  

 = 0,785 x 16,32 mm 2  

 = 12,81 mm2 

 % 66,50  % 100 x 
38,24

12,81 - 38,24    q ==  

Rata-rata = 66,73%  
2

%50,66%97,66
=

+   
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LAMPIRAN 5.  Perhitungan Perpanjangan (e) 

A. Perhitungan Perhitungan Perpanjangan (e) Raw Materials  

% 100 x 
L

L  e
o

Δ
=  

Dimana: 

e = elongation (%) 

LΔ = selisih panjang sebelum dan setelah ditarik (mm) 

Lo = panjang sebelum ditarik (mm) 

Berdasarkan standar JIS Z 2201 N0 14A maka nilai Lo dapat ditentukan  

menggunakan rumus :  

A65,5L0 =        

      A = 2

4
dπ  

1. Spesimen 1 

A   = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (8) 2  mm 2  

 = 0,785 x 64 mm 2  

 = 50.24 mm2 

A65,5L0 =  

      = 50,245,65  mm 2  

      = 40 mm 

     LΔ  =  6,5 mm 

     % 100 x 
L

L      e
o

Δ
=  
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     % 16,25  100% x 
40
6,5      e ==  

2. Spesimen 2 

A   = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (8) 2  mm 2  

 = 0,785 x 64mm 2  

 = 50,24 mm2 

      A65,5L0 =  

      = 50,245,65  mm 

      = 40 mm 

     LΔ  = 6,7   mm 

     % 100 x 
L

L      e
o

Δ
=  

     % 16,55  100% x 
40

6,62      e ==  

3. Spesimen 3 

A   = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (8) 2  mm 2  

 = 0,785 x 64 mm 2  

 = 50,24 mm2 

      A65,5L0 =  

      = 50,245,65  mm 

      = 40 mm 

      LΔ = 6,9   mm 
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      % 100 x 
L

L     e
o

Δ
=  

% 16,75  100% x 
40
6,9     e ==  

Rata-rata = 16,51%  
3

75,16%55,16%25,16
=

++   

B. Perhitungan Perhitungan Perpanjangan (e)  Material Bertakik Ulir 

Metris Kedalaman 0,33 mm 

% 100 x 
L

L  e
o

Δ
=  

Dimana: 

e = elongation (%) 

LΔ = selisih panjang sebelum dan setelah ditarik (mm) 

Lo = panjang sebelum ditarik (mm) 

Berdasarkan standar JIS Z 2201 N0 14A maka nilai Lo dapat ditentukan  

menggunakan rumus :  

A65,5L0 =        

      A = 2

4
dπ  

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  

 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 

A65,5L0 =  
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      = 46,125,65  mm 

      = 38,3 mm 

     LΔ  =  6,4 mm 

% 100 x 
L

L     e
o

Δ
=  

% 17,21  100% x 
38,3
6,6     e ==  

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,66) 2  mm 2  

 = 0,785 x 58,67 mm 2  

 = 46,12 mm2 

A65,5L0 =  

      = 46,125,65  mm 

      = 38,3 mm 

     LΔ  =  6,54 mm 

% 100 x 
L

L     e
o

Δ
=  

% 17,07  100% x 
38,3
6,54     e ==  

Rata-rata = 17,14%  
2

%07,17%21,17
=

+   
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C. Perhitungan Perhitungan Perpanjangan (e)  Material Bertakik Ulir 

Metris Kedalaman 0,67 mm  

% 100 x 
L

L  e
o

Δ
=  

Dimana: 

e = elongation (%) 

LΔ = selisih panjang sebelum dan setelah ditarik (mm) 

Lo = panjang sebelum ditarik (mm) 

Berdasarkan standar JIS Z 2201 N0 14A maka nilai Lo dapat ditentukan  

menggunakan rumus :  

A65,5L0 =        

      A = 2

4
dπ  

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,35) 2  mm 2  

 = 0,785 x  54,02 mm 2  

 = 42,41 mm2 

A65,5L0 =  

      = 42,415,65  mm 

      = 36,79 mm 

     LΔ  = 5,84   mm 

 % 100 x 
L

L     e
o

Δ
=  
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 % 17,33  100% x 
36,79

6,4     e ==  

2. Spesimen 2 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (7,32) 2  mm 2  

 = 0,785 x  53,58 mm 2  

 = 42,06 mm2 

A65,5L0 =  

      = 42,065,65  mm       = 36,64 mm 

LΔ = 6,4   mm 

% 100 x 
L

L     e
o

Δ
=  

 % 17,46  100% x 
36,64

6,4     e ==  

       Rata-rata = 17,39%  
2

%46,17%33,17
=

+   

 

D. Perhitungan Perhitungan Perpanjangan (e)  Material Bertakik Ulir 

Metris Kedalaman 1 mm  

% 100 x 
L

L  e
o

Δ
=  

Dimana: 

e = elongation (%) 

LΔ = selisih panjang sebelum dan setelah ditarik (mm) 

Lo = panjang sebelum ditarik (mm) 
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Berdasarkan standar JIS Z 2201 N0 14A maka nilai Lo dapat ditentukan  

menggunakan rumus :  

A65,5L0 =       dimana  

      A = 2

4
dπ  

1. Spesimen 1 

Ao = 2

4
dπ  

 = 0,785 x (6,96) 2  mm 2  

 = 0,785 x 48,44 mm 2  

 = 38,02 mm2 

 

      A65,5L0 =  

      = 38,025,65  mm 

      = 34,83 mm 

LΔ =   6,1 mm 

      % 100 x 
L

L      e
o

Δ
=  

     % 17,5  100% x 
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LAMPIRAN 6. Data Uji Fatik 

A. Spesimen Raw Material  

Spesimen Tegangan (kg/mm2) Jumlah Siklus (N) 

1 39,18 19500 

2 36,87 28100 

3 35,95 65500 

4 34,56 124600 

5 33,64 158300 

6 32,26 418700 

7 31,34 537400 

8 29,95 1291500 

 

B. Spesimen Kedalaman Ulir 0,335 mm  

Spesimen Tegangan (kg/mm2) Jumlah Siklus (N) 

1 36,87 11900 

2 32,26 51800 

3 29,95 56200 

4 27,65 74600 

5 25,35 124300 

6 23 325900 

7 22 416300 

8 21 952900 
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C. Spesimen Kedalaman Ulir 0,67 mm 

Spesimen Tegangan (kg/mm2) Jumlah Siklus (N) 

1 36,87 7600 

2 32,26 11400 

3 27,65 30500 

4 25,35 83500 

5 23 182700 

6 20,74 250200 

7 18 801300 

8 17,5 1189300 

 

D. Spesimen Kedalaman Ulir 1 mm  

Spesimen Tegangan (kg/mm2) Jumlah Siklus (N) 

1 32,26 9100 

2 27,65 34100 

3 20,74 171600 

4 18,43 194500 

5 16,13 248300 

6 14,5 767500 

7 13,83 810500 

8 13 1572200 
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LAMPIRAN 7. FOTO MAKRO UJI FATIK 
 
A. Foto Makro Spesimen Tanpa Ulir  

 
 
σ = 39,18 kg/mm2 (19500 siklus) 

   
            σ = 36,87 kg/mm2 (28100 siklus)        σ = 35,95 kg/mm2 (65500 siklus) 

   
           σ = 34,56 kg/mm2 (124600 siklus)         σ = 33,64 kg/mm2 (158300 siklus) 

   
          σ = 32,26 kg/mm2 (418700 siklus)         σ = 31,34 kg/mm2 (537400 siklus) 

 
σ = 29,95 kg/mm2 (1291500 siklus) 
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B. Foto Makro Spesimen Kedalaman Ulir 0,335 mm  

  
  σ = 36,87 kg/mm2 (11900 siklus)         σ = 32,26 kg/mm2 (51800 siklus) 
 

  
  σ = 29,95 kg/mm2 (56200 siklus)         σ = 27,65 kg/mm2 (74600 siklus) 
 

  
 
   σ = 25,35 kg/mm2 (124300 siklus)        σ = 23 kg/mm2 (325900 siklus) 
 

  
  σ = 22 kg/mm2 (416300 siklus)         σ = 21 kg/mm2 (952900 siklus) 
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C. Foto Makro Spesimen Kedalaman Ulir 0,67 mm  
 

  
  σ = 36,87 kg/mm2 (7600 siklus)      σ = 32,26 kg/mm2 (11400 siklus) 
 

  
  σ = 27,65 kg/mm2 (30500 siklus)    σ = 25,35 kg/mm2 (83500 siklus) 
 

  
   σ = 23 kg/mm2 (182700 siklus)     σ = 20,74 kg/mm2 (250200 siklus) 
 

  
   σ = 18 kg/mm2 (801300 siklus)     σ = 17,5 kg/mm2 (1189300 siklus) 
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D. Foto Makro Spesimen Kedalaman Ulir 1 mm  
 

  
    σ = 32,26 kg/mm2 (9100 siklus)       σ = 27,65 kg/mm2 (34100 siklus) 
 

  
    σ = 20,74 kg/mm2 (171600 siklus)   σ = 18,43 kg/mm2 (194500 siklus) 
 

  
   σ = 16,13 kg/mm2 (248300 siklus)    σ = 14,5 kg/mm2 (767500 siklus) 
 

  
   σ = 13,83 kg/mm2 (810500 siklus)    σ = 13 kg/mm2 (1572200 siklus) 
 


