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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Ekstrusi merupakan salah satu proses yang banyak digunakan dalam 

proses manufaktur. Dimana aplikasinya sangat luas seperti dijumpai pada 

aplikasi-aplikasi struktur, komponen-komponen mobil, sampai dengan proses 

pembentukan pada komponen-komponen yang sangat kecil. Ekstrusi  merupakan 

proses manufaktur dengan penekanan pada material sampai terjadi deformasi 

plastis sehingga terbentuk komponen sesuai dengan bentuk yang telah didesain. 

Dalam perkembangannya, proses ekstrusi telah memberikan kemudahan 

bagi industri manufaktur dalam usaha pembuatan produk hasil industri. Hampir 

semua industri manufaktur telah menggunakan teknologi die yang menggantikan 

kemampuan keahlian tangan manusia. Penggunaan die akan memberikan dampak 

pada efisiensi waktu, karena dengan adanya die memungkinkan untuk 

memproduksi dalam jumlah yang besar.  

Transverse welding terjadi pada proses ekstrusi pada pertemuan 

permukaan ujung benda kerja, yang sering memperlihatkan discontinue pada batas 

pertemuan antar permukaan ujung benda kerja. Fenomena ini sering terjadi pada 

manufaktur alumunium untuk tujuan yang continue ( mass production). Fenomena 

ini dapat menimbulkan masalah yang serius terutama karena dapat menurunkan 

kualitas produk. Kebutuhan akan membuang  lagi sebagian produk menjadi hal 

yang tidak diinginkan dari sebuah manufaktur. 
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Fenomena transverse welding merupakan kasus yang perlu diprediksi dalam 

proses ekstrusi karena perolehan informasi tentang  transverse welding digunakan 

untuk mengontrol ketelitian pada saat memproses bentuk komponen dan 

memprediksi kegagalan pada proses ekstrusi yang dilakukan. Fenomena 

transverse welding dapat diprediksi melalui suatu pendekatan numerik yang 

berbasis  Metode Elemen Hingga (Finite Element Metods). 

Fenomena transverse welding dalam pembentukan material logam 

merupakan masalah yang disediakan untuk dikaji bersama. Dengan hadirnya 

program ABAQUS CAE diharapkan dapat melakukan simulasi yang akan 

memprediksi terjadinya fenomena tranverse welding,  pada proses ekstrusi 

aluminium.   

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka perumusan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi pola aliran material benda uji yang mengalami proses 

ekstrusi. 

2. Bagaimana mengetahui perkembangan terjadinya transverse welding pada 

material uji  dalam proses ekstrusi 

3. Bagaimana bentuk akhir dari produk yang dihasilkan setelah proses  ekstrusi.   
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1.3. Pembatasan Masalah 

Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil kerja pada proses 

ekstrusi, maka pada penulisan ini penulis membatasi masalah agar 

permasalahannya lebih terfokus. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah  

1. Material uji adalah aluminium ukuran : 

Panjang : 10 mm 

Diameter  : 25.4 mm 

2. Density material sebesar 2700 kg/m3 , modulus elastisitas sebesar 69 Gpa, 

poisson ratio 0.33, dan yield stress sebesar 600 Mpa. 

3. Cetakan (dies) 

Dies yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 buah dengan ukuran 

berdiamater 13 mm, 16 mm, 19 mm, dan 22 mm. 

4. Software yang digunakan  untuk melakukan  simulasi ini adalah ABAQUS  

V6.5-3 SE  

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh diameter dies, kecepatan penekanan (punch speed), dan 

koefisien gesek terhadap terjadinya fenomena transverse welding. 

2. Mengetahui karakteristik ekstrusi satu billet dengan dua billet terhadap 

terjadinya cacat produk. 
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3. Mengetahui pengaruh diameter dies, kecepatan penekanan (punch speed), dan 

koefisien gesek terhadap gaya penekanan (punch force) pada proses ekstrusi.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah ilmu pengetahuan mengenai fenomena transverse welding yang 

sering terjadi pada proses ekstrusi aluminium. 

2. Memberikan gambaran analisis komputasi untuk proses pembentukan 

komponen riil industri melalui simulasi ekstrusi. 

3. Mengenal lebih jauh tentang pemanfaatan penggunaan program ABAQUS  

CAE untuk simulasi proses pembentukan. 

4. Meyakinkan dunia industri bahwa pemanfaatan simulasi proses produksi akan 

lebih efektif dan efisien daripada trial die secara langsung, karena dapat 

mengurangi atau bahkan menghilangkan trial and error pada proses produksi.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman pembaca, penulis 

membagi Tugas Akhir menjadi lima bab dan tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub 

bab dimana bab yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, sehingga 

membentuk satu kesatuan topik pembahasan.  
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang beberapa penelitian sebelumnya, teori ekstrusi, sejarah 

ekstrusi, perencanaan proses ekstrusi dingin, aliran material, penentuan tekanan 

ekstrusi, metode elemen hingga, teori elastis dan plastisitas. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN DAN LANGKAH LANGKAH 

SIMULASI 

Pada bab ini berisi tentang diagram metode penelitian, cara pemodelan dengan 

ABAQUS CAE serta penjelasan bagaimana melakukan simulasi 

BAB IV HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil simulasi untuk dies yang berbeda, gambar grafik 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

Daftar pustaka 

Lampiran.   


