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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. 
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