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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Cup Drawing sebagian orang mungkin masih belum paham apa 

yang dimaksud dengan Cup Drawing. Cup Drawing merupakan 

serangkaian proses plat yang dibentuk menyerupai mangkuk atau topi 

dengan cara stamping metal atau yang sering kita kenal dengan sebutan 

deep drawing. 

Pada proses Cup Drawing, banyak dijumpai beberapa cacat pada 

proses pengerjaannya, yaitu patahan (fracture), kerutan (wrinkle), 

peregangan (stretching) dan perbedaan ketebalan (thickness variation), 

(G.Ingarao.,dkk 2009). Maka dari itu untuk menghindari terjadi  nya cacat 

pada proses Cup Drawing salah satunya yaitu kerutan (wrinkling) maka 

harus dilakukan variasi pada dies atau punch. 

Kerutan (wrinkling) adalah  fenomena yang tidak  diinginkan terjadi 

pada proses Cup Drawing. Hal ini terjadi pada tepi  (flange) serta dinding 

samping dari Cup yang ditarik mendalam.  Alasan utama dari cacat 

kerutan (wrinkling) adalah tidak  mampu menahan BHF (Blank Holder 

Force). Menurut pengalaman di dunia manufaktur, menunjukkan  bahwa 

kerutan (wrinkling) ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sifat 

mekanik dari lembar aluminium, geometri benda, kondisi kontak termasuk 

efek pelumasan dan proses kondisi batas. 
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Penelitian mengenai Cup Drawing ini telah banyak dilakukan, 

khususnya untuk mengetahui seberapa banyak cacat yang terjadi dan 

mencari solusi untuk menghindari cacat tersebut. 

Salah satu cara yang mungkin untuk meminimalkan cacat pada 

proses Cup Drawing yaitu dengan cara menambahkan model punch. 

Punch adalah parameter penting dalam proses Cup Drawing dan terutama 

karena cacat kerutan (wrinkling). Punch terletak diantara blank holder 

force sebagai penekan plat yang akan dibentuk. 

1.2  Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui pengaruh model punch pada Cup Drawing. 

2. Mengetahui perbedaan proses Cup Drawing dengan 

menggunakan model punch yang sudah dimodifikasi. 

1.3 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penilitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah penelitian ini menambah pengetahuan khususnya 

tentang proses Deep Drawing. Serta memberikan informasi yang 

baru tentang hasil pengujian dan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penelitian 

Mampu mengembangkan desain Deep Drawing agar bisa 

mengurangi cacat pada proses Deep Drawing.  
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b. Bagi Industri 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana 

positif kepada para produsen pelaku industri. 

1.4  Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dituliskan 

perumusan masalah mengenai “Bagaimana perbedaan antara proses Cup 

Drawing menggunakan Punch standar dengan punch  yang sudah 

dimodifikasi”. 

1.5  Pembatasan Masalah  

Agar tidak mengalami perluasan pembahasan, diberikan batasan-

batasan penelitian sebagai berikut :  

1. Analisis studi dilakukan dengan metode pengujian Cup Drawing 

dengan menggunakan mesin Hydraulic Universal Testing 

Machine. 

2. Spesifikasi material yang digunakan antara lain : 

- Draw punch – A2 Tool Steel, 58-60 RC, 24  

- Blank Holder Force  – A2 Tool Steel, 58-60 RC,2-4 

- Dies – AISI D-2 Steel, 61-63 RC, 2-4 

- Plat – Aluminium (t = 0.2 mm) dan Zinc (t = 0.2 mm) 

3. Eksperimen dibatasi hanya untuk mengetahui pengaruh variasi 

punch terhadap cacat wrinkling. 
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4. Dimensi dies yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu 

dengan diameter luar : 104.77 mm, d1 : 64.77 mm, d2 : 46.74 mm, 

d3 : 66.74 mm. Kedalaman h : 77.29 mm. 

5. Dimensi Blank Holder yaitu dengan diameter luar (d1) : 104.77 

mm, diameter luar (d2) : 63.75 mm, d1 : 45.72 mm, Kedalaman h1 

: 35 mm, h2 : 26.5 mm. 

6. Dimensi Punch standar yaitu dengan (d1) : 45.72 mm, diameter 

luar (d2) : 31.75, diameter dalam : 15.24 mm, h1 : 69.60 mm, h2 : 

9.02 mm, R1 : 1.02 mm, dimensi punch modifikasi yaitu 

berdiameter d1 :45.72 mm, h1 : 69.60 mm, h2 : 62.18 mm. 

7. Material atau blank yang diuji adalah aluminium: tebal 0.2 mm dan 

seng: tebal 0.2 mm dengan diameter 64.5 mm. 

8. Pengujian dilakukan dengan pelumasan dan tanpa pelumasan 

pada material atau blank. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

perumusan masalah, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan 

pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil riset yang didapat 

oleh penelitian terdahulu dan berhubungan dengan penelitian ini. Dasar 

teori dijadikan sebagai penuntun untuk memecahkan masalah yang 

berbentuk uraian kualitatif atau model matematis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur penelitian, alat dan bahan, pembuatan 

benda uji, serta pengujian mekanis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan pengujian tarik serta 

pengamatan hasil pengujian tekan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


