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ABSTRAKSI 

  

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa dan mendesain dies chasis 

long member menggunakan spring dan pad sebagai pembantu proses 

pembuatan komponen produksi mini truck esemka sang surya. Salah 

satunya pembuatan komponen chasis long member, dengan 

menggunakan peralatan dies sebagai alat untuk pembuatan komponen 

chasis long member. Dengan menggunakan peralatan ini membantu 

dalam kemudahan pembuatan komponen dan peningkatan hasil produksi 

dalam jumlah banyak. 

Desain dikerjakan dengan bantuan program komputer, dalam 

penelitian ini digunakan Solidwork sebagai program aplikasinya, material 

yang digunakan adalah besi cor FC 30 dan FCD 55 untuk mengetahui 

seberapa besarnya distribusi tegangan yang terjadi pada dies yang 

digunakan pada proses bending pada komponen chasis long member 

melalui proses trial dan analisis. Komponen yang dibuat berupa chasis 

long member dengan panjang 4200 mm dengan ketebalan 4,8 mm. 

Hasil dari analisa dan desain chasis long member mendapatkan 

hasil-hasil sebagai berikut: load pembebanan sebesar 114723 N terjadi 

distribusi tegangan maksimal pada upper dies, lower dies, maupun punch.  

Radius punch dan die sebesar 3mm dan 3,48mm. Besarnya gesekan 

(friction) antara punch, material dan die sebesar 18356 N. Dan didapatkan 

clearance sebesar 5,28mm. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong 

terciptanya suatu produk yang baru dan memiliki kualitas yang baik. 

kemudian banyak industri manufakturing yang bersaing dalam 

menghasilkan produk – produk yang berkualitas agar merebut pasar, baik 

pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pada industri manufaktur hal ini 

menjadi masalah yang sangat penting karena dalam proses 

manufakturnya banyak sekali kendala yang harus dipecahkan agar 

tercipta suatu produk yang bermutu tinggi. (Putro, D.W.R., 2007)  

Peningkatan kualitas produk dapat dicapai melalui desain yang tepat 

dengan mempertimbangkan fungsi yang dibutuhkan dan dapat 

disesuaikan dengan aspek-aspek manufaktur. Untuk menghasilkan suatu 

produk dapat dilakukan dengan beberapa macam proses produksi 

misalnya casting, welding, kerajinan ketok (karoseri), dan masih banyak 

lagi. Dalam pemilihan proses produksi sangat dipengaruhi oleh kualitas, 

kuantitas, bahan produk, dan bentuk produk. (Yusa, 2009) 

Sheat Metal Forming adalah salah satu bagian dari proses produksi 

dimana dalam proses pembuatannya menggunakan sheet metal atau 

lembaran plat sebagai material, pressing dies sebagai cetakannya serta 

menggunakan mesin press sebagai mesin pemrosesnya. Hasil yang 

didapatkan dari proses ini adalah sheet metal part atau biasa dikenal 

dengan nama pressed part. Dalam dunia otomotif baik kendaraan roda 

dua maupun kendaraan roda empat atau lebih, industri elektronik bahkan 

di industri berat seperti industri kapal dan pesawat, pressed part 

merupakan satu bagian yang sangat penting dan penggunaannya cukup 

besar dan fungsinya belum dapat tergantikan oleh komponen lain karena 

sifat-sifatnya itu. (Ostergaard, E.D., 1963). 

Spesifikasi teknis yang belum dapat digantikan oleh bahan non metal 

seperti kayu atau plastik misalnya, dalam hal kekuatan yang cukup dalam 

menahan beban yang besar termasuk beban kejut seperti komponen 

pressed part pada outer body panel dan chasis mobil. (Ostergaard, E, D, 

1963) 

Untuk produksi dalam jumlah besar dan hasil yang presisi  kita tidak 

bisa mengandalkan proses produksi dengan menggunakan kerajinan 

tangan (karoseri), Faktor  ini yang mendorong mulai dikembangkan proses 

tempa (pressing) yaitu proses pembentukan logam lembaran. Proses 

pressing-pun belum merupakan jaminan bahwa hasilnya nanti akan 

benar-benar baik. Konstruksi sangat bergantung pada rancang bangun 

dan rancang bangun-pun memerlukan analisa dan perhitungan yang 

cermat. Teknologi pembentukan lembaran logam (sheet metal  forming) 



 
 

banyak digunakan oleh industri otomotif khususnya untuk memproduksi 

komponen bodi dari bentuk yang sederhana sampai bentuk – bentuk yang 

rumit dan kecil. (Fauzan, 2003). 

Pada industri manufaktur khususnya pembuatan chasis mobil 

diperlukan peralatan dies sebagai alat bantu pembuatan komponen chasis 

dalam jumlah besar agar hasil lebih presisi dan efisiensi waktu 

pengerjaan. Dalam proses pressing banyak sekali kendala seperti 

deformasi seperti sobek (cracking), (tearing), kerutan (wrinkle), patah 

(fracture) dan (springback) maka banyak yang harus dipecahkan agar 

dapat membuat dies yang bermutu tinggi. (Fauzan, 2003). 

Dalam proses pressing sering kita jumpai kekurangan yang bersifat 

teknis karena kurang memperhitungkan sifat – sifat mekanis bahan, jenis 

dan dimensi dari mesin press pembentuk, misalnya pelepasan produk 

chasis dari dies. Hal ini berakibat cacatnya sisi - sisi produk dan rusaknya 

sisi dies akibat pelepasan yang biasanya dicongkel  dan banyak waktu 

terbuang karena lambatnya proses produksi. (Hariansyah, 2005). 

Tujuan  

Desain dies chasis long member menggunakan spring dan pad. 

Batasan Masalah 

Pembatasan  masalah yang akan dipaparkan dalam tugas akhir ini  

mengambil  kasus dalam perancangan model pengerjaan dies. desain 

chasis long member.  

Tinjauan Pustaka 

Putro, D.W.R.,(2007), meneliti tentang Desain Dan Analisis Dies 

End Cub Hub Body Maker Dengan Software Catia V5 dengan pelat jenis 

ST 50 Peneltian ini dikhususkan pada proses simulasi yang menggunakan 

software Catia V5 dari hasil simulasi diketahui. proses pembuatan End 

Cup Hub Body Maker dalam mendapatkan harga pada parameter yang 

dirancangnya, dapat memenuhi ketentuan dari parameter pada model fisis 

dari rancang bangun pembuatan part End Cup Hub-nya. Estimasi 

perhitungan, desain punch, dies dan analisanya telah diterapkan untuk 

mendapatkan besar atau nilai ukuran yang diharapkan sama  dari data 

yang terukur dari rancang bangun pembuatan komponen End Cup Hub 

Secara umum disimpulkan Dari hasil analisis dan perhitungan yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kekuatan material dapat 

dioptimalkan sedemikian hingga tergantung dari proses yang dilakukan 

terhadap material tersebut. Jadi dengan menggunakan bahan yang sama 

dan dengan kondisi batas yang sama bisa didapatkan hasil kekuatan 

material yang berbeda. 



 
 

Yusa’, M (2009), memeliti tentang Simulasi Proses Deep Drawing 

Dengan Pelat Jenis Tailored Blank. Material yang digunakan yaitu pelat 

baja ST 37. Peneltian ini dikhususkan pada proses simulasi yang 

menggunakan software Abaqus (meliputi proses uji tarik dan proses 

simulasi deep drawing), sebagai bagian dari validasi terhadap hasil 

penelitian dengan metode eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya. 

Diketahui Hasil simulasi uji tarik menunjukkan bahwa pelat tailored blank 

akan memanjang sampai mendekati patah, dan titik lelah yang menjadi 

awal patah terjadi pada bagian pelat yang lebih tipis, yaitu dengan tebal 

0,8 mm. Dari hasil simulasi proses deep drawing dengan pelat tailored 

blank diperoleh informasi bahwa pada bagian atas cup (sisa) tidak 

terdapat cacat wrinkling yang sebelumnya tampak pada hasil eksperimen. 

Dari hasil pengujian eksperimen dan simulasi diperoleh informasi bahwa 

selama proses deep drawing dengan pelat tailored blank ditemukan 

bahwa pada pelat dengan ketebalan 0,8 mm (pelat tipis) terjadi cacat 

wrinkling pada dinding cup. Sedangkan pada ketebalan 1 mm tidak terjadi. 

Secara umum dapat disimpulkan proses simulasi diawal desain dapat 

memperkecil kesalahan pada proses eksperimen. 

Dasar Teori 

Die 

Dies / Cetakan adalah benda essensial dalam industri manufaktur 

untuk mencetak benda menggunakan mesin press sebagai gaya tekan 

yang membentuk pelat. Die berarti mati, maksudnya tidak dapat diubah - 

ubah dan hanya untuk membuat bentuk yang tetap. Dies dapat dipakai 

berulang-ulang dengan setting bentuk yang tetap untuk produksi dalam 

skala besar dengan dimensi yang sama dan toleransi yang tidak jauh 

berbeda. (Suchy, 1998)  

Die mempunyai berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda 

tergantung dari proses pengolahan logam yang dipakai. Beberapa di 

antaranya adalah casting dies, rolling dies, forging dies, extrusion dies, 

wire & bar drawing dies, cutting dies, dan bending dies. (Suchy, 1998) 

Gambar dies ditunjukan oleh gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dies bending (Boljanovic, V., 1999) 



 
 

Pad  

Pad adalah bantalan pada die yang berfungsi sebagai penjepit 

benda kerja /material agar tidak  bergerak, sebelum fungsi insert dies dan 

punch bekerja. dan (Suchy, 1998) yang ditunjukan oleh gambar dibawah 

ini. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pad  
(Boljanovic, V., 1999) 

Spring (pegas)  

Spring adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menerima 

beban dinamis yang bila dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya 

tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Bila 

pegas ditarik melebihi batasan tertentu maka benda itu tidak akan elastis 

lagi. (Suchy. 1998) 

Jenis model pegas yang ada sangatlah bermacam-macam, 

diantaranya pegas daun, pegas koil, pegas helix, pegas torsi, pegas 

cakram dan lain-lain. Jenis-jenis pegas tersebut memiliki karakteristik yang 

berbeda satu dan lainya. Disamping itu juga memiliki perbedaan pada 

material yang digunakan dan sifat mekaniknya, hal ini disesuaikan dengan 

standar proses pembuatan pegas yang ada.(Suchy. 1998) Spring yang 

dipakai adalah model pegas helix merk misumi tipe SWM 40-20-250, yang 

ditunjukan oleh gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Spring (Misumi, 1994) 

Chasis  

Chasis adalah bagian dari kendaraan yang berfungsi sebagai 

penompang body dan terdiri dari frame (rangka), engine (mesin), power 



 
 

train (pemindah tenaga), wheels (roda-roda), steering system (system 

kemudi), suspension (system suspense), brake system (system rem) dan 

kelengkapan lainnya. (Tschaetsch, 2005) 

Proses  Pembentukan  

Forming adalah istilah umum yang dipakai pada proses 

pembentukan sheet metal untuk mendapatkan contour yang diinginkan. 

Proses forming, tidak menghasilkan pengurangan atau penghilangan 

material seperti yang terjadi pada proses cutting. Contohnya seperti 

bending, stamping, maupun embossing. (Suchy. 1998) 

Bending 

Bending adalah suatu proses dimana logam dapat berubah bentuk 

dengan deformasi plastis bahan dan mengubah bentuknya. Materi yang 

ditekankan melampaui kekuatan yield tetapi di bawah kekuatan tarik 

utama. Luas permukaan material tidak berubah banyak. Bending biasanya 

mengacu pada deformasi sekitar satu sumbu. (Tschaetsch, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Bending (Tschaetsch, 2005) 

Stamping  

Stamping atau kadang disebut proses coining digunakan untuk 

membuat tanda, simbol, huruf atau bentuk lainnya dengan proses cold 

forging. (Hedrick, A, 2009) 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Stamping (Vulcan, 1998) 



 
 

Embossing 

Embossing adalah operasi di mana lembaran logam yang ditarik ke 

kedalam lower dan upper die, operasi ini dilakukan terutama untuk tujuan 

pengerasan panel datar, embossing juga kadang-kadang digunakan untuk 

membuat barang-barang dekorasi seperti pelat nomor atau pelat nama, 

perhiasan, dll. (Roorkee, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. proses embossing (Roorkee, 2008) 

Pillar Die Set 

Pillar Die Set  dalam proses pengerjaan sheet metal yang 

membutuhkan ke-presisian yang tinggi, die set model ini lebih 

menguntungkan karena menggunakan guide post maupun guide pin pada 

kontruksinya, dan penggunaan guide post maupun guide pin mencegah 

kerusakan die maupun material yang akan dibuat produk akibat 

penyimpangan pada waktu pengerjaan ataupun mencegah kekeliruan 

pada saat pemasangan die saat produksi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Pillar Die Set 
 (Suchy, I. 1998) 

Penekanan 

Penekanan merupakan bentuk dari bagian bawah produk, besarnya 

gaya tekan yang dilakukan dipengaruhi oleh (Tschaetsch, 2005) : 



 
 

Gaya bending proses U-bending dan model U-bending 

menggunakan spring, pad dan ejector (Tschaetsch, 2005) : 

mTb RwsF  5,0
..............(1) 

 

 

dimana : 

FbT = total bending force (N) 

Fpp = pressure pad force (N) 

s = sheet thickness  (mm) 

w = width of the part  (mm) 

Rm =tensile strength (N/mm2) 

Gaya tekan yang dibebankan dengan memperhatikan faktor gesekan 

(friction) pada dinding die dengan pelat dengan pendekatan 20% dari 

gaya tekan (Putro, D.W.R., 2007). 

Pfr  = 0,20 × Pbending  .................(2) 

dimana: 

Pfr = Gaya gesek (N) 

s = 0,2 

Pbending  = Bending Force (N) 

Spring Stiffness (k) pada pad.(Suchy, I. 1998) 

k  = 

F

.................................(3)  

dimana : 

F = Load pada masing-masing spring  (N) 
δ  = Defleksi pada spring  (mm) 

Clearance adalah Ruang die yang diijinkan untuk proses bending 
Untuk menjaga geseran pada dinding punch dan die luas yang diijinkan 7 
sampai 20% dari ketebalan material. 

C = 1, 1 × s  .......................(4)  

dimana: 

C = clearance (mm) 

s = sheet thickness (mm)  
 
  
 
 



 
 

Metode Pengujian 

Gambar 6. Diagram alir Perhitungan Dies 
 
Hasil Dan Pembahasan  
Perhitungan dies chasis long member 

Tabel 1. Perhitungan die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Perhitungan Hasil 

1 Material Blank 273.15 mm 

2 Radius pada punch 3 mm 

3 Radius bawah U die 3,84 mm 

4 

Gaya tekan pada 
proses bending 
tanpa menggunakan 
pad. 

91779 N 

5 
Gaya tekan pada 
proses bending 
dengan pad 

114723 N 

6 
Faktor Gesekan 
(friction) 

18355,8 N 

7 Spring Stiffness 
16.34 
N/mm 



 
 

Hasil Rancangan Desain 

 Hasil rancangan desain dies chasis long member menunjukan dies 
termasuk dalam kategori jenis Pillar Die Set. dengan menggunakan guide 
post maupun guide pin pada kontruksinya, dan penggunaan guide post 
maupun guide pin mencegah kerusakan die maupun material yang akan 
dibuat produk akibat penyimpangan pada waktu pengerjaan  karena 
dalam proses pengerjaan sheet metal membutuhkan kepresisian yang 
tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Desain dies chasis long member front 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Desain dies chasis long member back 

Pembahasan 

 Analisis Bending pada dies dapat dilakukan setelah dilakukan 
perhitungan pada sebelumnya maka hasil yang didapat adalah: 

 Material pelat yang dipakai adalah jenis SAPH 310 dan ketebalan 
material yang digunakan adalah 4,8 mm. Karena suatu die dirancang 
untuk membentuk material dengan ketebalan tertentu, jika material 
berbeda maka dimensi die pun sudah berbeda pula.  

 Radius punch yang diperoleh dari perhitungan dan yang dapat 
diterapkan dalam desain yaitu berkisar antara 3 mm – 7 mm. Karena 
Radius punch disesuaikan dengan besarnya radius die, radius punch yang 
tajam akan memperbesar gaya bending yang dibutuhkan untuk proses 
bending. 

 Radius die yang diperoleh dari proses perhitungan adalah 3.84 mm 
dikarenakan Radius die disesuaikan dengan produk yang pada nantinya 
akan dihasilkan, radius die berpengaruh terhadap gaya pembentukan, bila 
besarnya radius die mendekati besarnya tebal lembaran logam maka 



 
 

gaya bending yang terjadi semakin kecil sebaliknya apabila besarnya 
radius die semakin meningkat maka gaya bending yang terjadi semakin 
besar. 

 Bending force yang diperoleh perhitungan load yaitu 92000 N dan 
dikarenakan pada desain dies ini menggunakan pad maka pada 
perhitungan didapatkan load sebesar 120000 N. Proses penekanan 
merupakan proses yang menetukan bentuk dari produk bending besarnya 
gaya tekan dipengaruhi beberapa faktor yaitu: Keuletan logam, Tegangan 
Maksimum material, Ketebalan Blank dan Temperatur. 

 Bending force juga memperhatikan gesekan (friction) antara punch, 
material dan die maka dari hasil perhitungan sebelumya didapatkan load 
sebesar 18356 N. Beberapa faktor yang mempengaruhi gesekan antara 
lain : pelumasan, kekasaran permukaan punch dan die, kekasaran 
permukaan material. 

 Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumya diperoleh load 
spring stiffness sebesar 16.34 N/m pada masing – masing spring,  spring 
menggunakan merk misumi tipe SWM 40-20-250. Dan pada die front dan 
die back penggunaan spring berbeda. Maka dari perhitungan didapatkan 
load sebesar 408.5 N/mm untuk die front dikarenakan die front 
menggunakan spring sebanyak 25 buah dan didapatkan load sebesar 
326.8 N/mm untuk die back dikarenakan die back menggunakan spring 
sebanyak 20 buah. 

 Clearence pada desain dies chasis ini yang didapat dari perhitungan 
sebesar 5,28 mm. Untuk memudahkan gerakan lembaran logam pada 
waktu proses bending, maka besar clearence tersebut 7 % - 20 % lebih 
besar dari tebal lembaran logam, bila celah die terlalu kecil atau kurang 
dari tebal lembaran logam, lembaran logam dapat mengalami penipisan 
(ironing) dan bila besar clearence melebihi toleransi 20 % dapat 
mengakibatkan terjadinya kerutan. (Donaldson,1986:73) 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Dari hasil desain dan perhitungan uraian pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Dari hasil desain dies termasuk dalam kategori jenis Pillar Die Set   
karena dalam proses pengerjaan sheet metal yang membutuhkan 
kepresisian yang tinggi. 

Saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 
antara lain: 

1. Dalam pembuatan dies ini harus benar-benar diperhatikan ketelitian 
dimensinya, hal ini untuk menghindari kesalahan dimensi/suaian serta 
kemudahan perakitan. 



 
 

2. Di dalam melakukan proses pembuatan Punch dan Die hendaknya 
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang standar mengenai 
punch dan die berdasarkan data-data observasi dari lapangan 
maupun dari referensi buku. 

3. Trial harus tetap dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kontruksi dan 
hasil produk yang dihasilkan sudah memenuhi permintaan, walaupun 
sudah ada analisa dengan menggunakan perangkat lunak sebagai 
pembantu tetapi analisa dengan logika dan implementasi lapangan 
tidak boleh ditinggalkan karena pada intinya akan diterapkan pada 
kenyataan lapangan industri manufaktur. 

4. Penggunaan software sangat dianjurkan dalam desain maupun 
analisis struktur tetapi suatu program yang bagus sekalipun tidak akan 
berhasil maksimal dan dapat dipercaya jika orang yang menggunakan 
tidak benar-benar menguasai konsep dasar analisis dan penggunaan 
program bantu tersebut. 
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