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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Pada masa sekarang ini teknologi industri otomotif banyak mengalami 

kemajuan, misalnya dalam pembuatan komponen bodi mobil. Proses 

pembuatannya mulai menggunakan teknologi tailor welded blanks. Metode 

yang digunakan yaitu dengan menyambung komponen-komponen kecil 

kemudian baru dilakukan proses pembentukan (stamping). Jadi penggunaan 

dies lebih efektif, waktu produksi lebih cepat, sehingga biaya produksi 

menjadi lebih efisien. 

                               

   

Gambar 1.1  Pintu bak mobil setelah diassembly (new armada 2007) 

Clamp (jig fixture) 

Plat tebal 1 mm 

Plat tebal 1,2 mm 

Hasil Pengelasan  

Spot Welding 
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Pada divisi stamping dikenal dengan istilah sheet metal forming yaitu 

sebuah proses pembentukan yang bertujuan agar pelat atau material 

mengalami perubahan bentuk plastis sehingga terbentuk komponen dari 

desain yang diinginkan. Penggunaan sheet metal forming menjadi teknik 

pembentukan yang efektif karena dapat menggantikan proses permesinan 

dan pengelasan. Komponen yang dihasilkan sheet metal forming dari bentuk 

yang sangat sederhana sampai bentuk-bentuk yang rumit. 

 Salah satu bagian pada proses metal forming adalah deep drawing. 

Pada proses deep drawing, gaya diberikan untuk menekan material benda 

kerja yang berupa lembaran logam yang disebut dengan blank dan dijepit di 

antara blank holder dan die. Sehingga terjadi peregangan mengikuti bentuk 

dies, bentuk akhir ditentukan oleh punch sebagai penekan dan die sebagai 

penahan benda kerja saat ditekan oleh punch (Ahmad Hasnan.S,2006).  

Pada proses deep drawing sering terjadi kecacatan yang 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; faktor mesin press, die, serta 

material yang digunakan, cacat yang mungkin terjadi pada proses deep 

drawing bermacam-macam. seperti sobek (cracking), (tearing), kerutan 

(wrinkle), patah (fracture) dan (spring back) kembalinya pelat ke posisi 

semula karena sifat elastisitas (Purwanto, 2006). 
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  Mulyawan, (2005), dalam menganalisa cacat pada produk hasil 

deep drawing saat ini masih menggunakan cara konvensional, dimana cara ini 

masih mengandalkan pengalaman dan keahlian dalam menganalisa kecacatan 

produk dengan menggunakan metode trial and error. Analisis statis 

menunjukan bahwa kekuatan dan ketebalan benda adalah parameter yang 

paling dominan, diikuti oleh  draw ratio, punch-die clearance 

Babu.C.S, (2007) meneliti tentang penggunaan Tailored Welded 

Blanks dengan menggunakan software ABAQUS/EXPLICIT dan 

mengkombinasikan dengan teknologi las (FSW) friction stir welding. Dalam 

penelitiannya memfokuskan untuk mengetahui kemampuan bentuk dan 

untuk mempelajari karakteristik dari tailored welded blanks. 

Lisok.J dan Piela, A (2004) meneliti laser-welded tailored blanks 

dengan melakukan pengujian sifat mekanik kemudian diaplikasikan pada 

simulasi berbasis metode elemen hingga. Pengujian yang dilakukan yaitu 

deep drawing, test bulging, bending test, pengujian struktur mikro pada 

daerah pengelasan, pengujian microhardness. Studi eksperimen yang 

digunakan yaitu dengan variasi sudut lajur pengelasan terhadap arah 

pembebanan, yaitu (0 0  , 45 0  , 90 0  ). 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam proses deep drawing sangat identik dengan terjadinya cacat 

(forming defect), maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

mengidentifikasi cacat wrinkling pada tailored blanks  deep drawing  agar 

kerusakan dan kegagalan dalam proses deep drawing dapat diminimalkan.  
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah agar tidak 

terjadi meluasnya permasalahan yaitu sebagai berikut:  

1.  Penelitian ini difokuskan hanya untuk mengetahui distribusi regangan, 

karakteristik blank holder, dan mengidentifikasi cacat wrinkling.  

2. Dimensi dies yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan 

diameter d 1  : 80 mm, d 2  : 60 mm. Kedalaman h : 35  mm.   

3. Material benda uji deep drawing adalah baja ST-37 : tebal 1 mm dan 0,8 

mm dengan diameter 150 mm, 160 mm, 170 mm. 

4. Proses penyambungan untuk tailored welded blanks (TWB) dengan 

menggunakan las gas asetilyne. 

1.4. Tujuan Penelitian 

   Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  deep drawing ini sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi terjadinya cacat wrinkling pada tailored welded blanks, 

dengan cara mengukur regangan yang terjadi setelah diuji deep drawing. 

2.  Meneliti pengaruh variasi draw ratio terhadap terjadinya cacat kerut 

(wrinkling) pada hasil deep drawing. 

3. Menghitung blank holder force (BHF) sehingga dapat mengetahui 

karakteristik blank holder selama proses deep drawing.   

4. Mengukur terjadinya pergerakan lajur lasan, untuk menganalisis 

keakurasian produk deep drawing. 

1.5. Manfaat Penelitian 
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1.  Untuk mengetahui cacat yang terjadi pada tailor welded blank sehingga 

kerusakan produk deep drawing dapat diminimalkan. 

2.  Agar dijadikan sebagai parameter dalam industri manufacturing untuk 

pengontrolan produksi dan optimasi desain dies, sehingga 

penggunaannya dapat mempercepat proses produksi. 

3.  Dapat menjadi acuan dan perbandingan dalam mempelajari sheet metal 

forming dan tool & die  design. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir im penulis menyusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi 

penelitian, sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang pengertian tailored welded blanks deep 

drawing, penelitian forming defect, Macam-macam cacat 

pada produk hasil deep drawing, teori dasar meliputi, 

pengertian sheet metal forming, pengertian deep drawing, 

variabel deep drawing,  pengertian dies, teori elastisitas dan 

plastisitas pelat, perubahan ketebalan, persamaan alir, joining 

atau penyambungan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang flow chart penelitian, persiapan alat dan bahan, 

perhitungan diameter blank (drawpiece), langkah-langkah 

dalam melakukan pengujian  deep drawing. 

BAB IV  HASIL ANALISIS PENGUJIAN TAILORED WELDED 

BLANKS DEEP DRAWING 

Berisi hasil pengujian deep drawing, distribusi regangan,  

gaya tekan deep drawing yang dipengaruhi factor gesekan, 

gaya blank holder (BHF), gaya blank holder (BHF) yang 

dihasilkan spring, hubungan pembebanan maksimum yang 

dipengaruhi draw ratio, hubungan blank holder force dengan 

draw ratio, pengukuran pergerakan lasan (welding 

displacement). 

BAB V PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan, dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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