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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia industri saat ini dituntut untuk dapat membuat 

suatu produk dengan cara efisien dan efektif. Satu cara yang mulai banyak 

dikembangkan dunia industri adalah dengan memanfaatkan fasilitas 

perangkat lunak (software), namun hal ini belum di kembangkan secara 

maksimal terutama di industri otomobil atau karoseri. Di industri otomobil 

atau  karoseri  pengggunaan  perangkat  lunak  sangat  di  perlukan  

terutama untuk desain struktur, manufaktur dan desain interior, bahkan 

sampai keanalisanya atau yang kita kenal dengan finite element 

analysis/method (FEA/FEM) atau numerical simulation. 

Khusus menyangkut proses manufaktur di industri otomobil atau 

karoseri, sebagai contoh proses drawing dalam sheet metal forming, proses 

desainnya bisa dilihat mulai dari merancang komponen yang diinginkan, 

membuat cetakan atau dies dan proses drawingnya itu sendiri penggunaan 

FEA/FEM belum digunakan secara maksimal bahkan menurut Fallbomer 

(1996)  perusahaan  otomobil  di  negara-negara  industri  seperti  halnya 

Amerika Serikat, Jepang dan Jerman sekitar 10% perusahaan yang 
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menggunakan  FEA/FEM  dalam  hal  desain  dies  dan  selebihnya  masih 

mengandalkan pengalaman dan handbook. (Gambar 1.1) 

 

Gambar 1.1 Peranan FEA/FEM dalam die design (Fallbohmer, 1996). 

Proses stamping secara umum terdiri dari desain die, pembuatan die 

dengan cara pengecoran dan proses pembentukan itu sendiri yaitu proses 

penekanan pelat oleh die. Permasalahan yang terjadi yaitu die tidak dapat 

secara langsung digunakan untuk produksi masal, karena pada proses 

penekanan pelat memungkinkan terjadi sobek (tearing), patah (fracture), 

berkerut (wrinkle) dan kembalinya pelat ke posisi semula karena sifat 

elastisitas (springback). Untuk menanggulangi hal ini masih menggunakan 

cara coba-coba (trial and error) kemudian pada bagian die yang 

menyebabkan kerusakan dilakukan perbaikan dengan proses permesinan. 

Dengan demikian selain membuang material untuk uji coba juga 
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pengeluaran waktu dan biaya untuk perbaikan. Menurut umehera (1990) 

biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan die mencapai 20% dari total 

pembuatan die itu sendiri. (Gambar 1.2) 

 

Gambar 1.2. Diagram biaya produksi Dies (Umehera,1990) 

Untuk melengkapi pengetahuan tentang   proses stamping, penulis 

melakukan survei di PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) Magelang, 

pada divisi teknik bagian stamping tools untuk melihat permasalahan yang 

ada. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Proses stamping dalam sheet metal forming adalah proses pemberian 

tekanan pada pelat datar menurut permukaan desain die sampai pada 

deformasi plastis pelat, sehingga terbentuk komponen yang baru sesuai 

dengan permukaan desain die (Siswanto, 2001). Sheet metal forming 

banyak menghasilkan proses deformasi yang komplek seperti sobek 
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(tearing), patah (fracture), berkerut (wrinkle) dan kembalinya pelat ke posisi 

semula karena sifat elastisitas (springback) hal ini disebabkan oleh sifat-sifat 

material itu sendiri.  

Pada desain konstruksi die ini penulis menggunakan perangkat lunak 

(software) CATIA V5 untuk membuat desain konstruksi dies 3D (solid 

design). Adapun desain konstruksi dies ini dibuat berdasarkan data B-Pilar 

yang diperoleh dari Benchmark III Numisheet 2008 

(www.numisheet2008.org). 

Pada tugas akhir ini hanya dibatasi pada pembuatan desain 

konstruksi dies 3D (solid model) dengan menggunakan software CATIA V5 

dengan membuat tiap-tiap die yang terdiri dari upper die, blank holder, dan 

lower die  dengan  aksesoris  die  yang  diassemblingkan  serta  

menganalisa secara kinematis jalannya upper die beserta blank holder 

hingga sampai ke lower die.  Desain yang dibuat adalah die drawing 

komponen B-Pilar. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar, maka 

permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Desain dies atau cetakan menggunakan software CATIA V5 dengan 

model solid atau pejal. 
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2. Assembly atau penggabungan dilakukan di CATIA V5. 

3. Simulasi proses pembentukan menggunakan software Autoform. 

4. Analisis cacat hanya pada penipisan (thinning), kerut (wrinkling) dan 

mampu bentuk plat (formability) 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mendesain dies dan komponen-komponen  pendukungnya 

2. Menganalisa proses Digital Mock Up Kinematics 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang konstruksi Die 

Drawing B-Pilar dan proses-prosesnya.  

2. Memberikan panduan desain die dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak CATIA V5 untuk proses  Stamping. 

3. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan dengan 

baik oleh dunia industri maupun pendidikan, terutama yang erat 

kaitannya dengan proses produksi atau manufacturing. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada prinsip dasar metode 

penulisan ilmiah, adapun sistematika penulisan ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar-dasar teori yang berkaitan dengan die antara 

lain Pengertian Die, Jenis-Jenis Die, Proses-Proses Pengerjaan 

Die, Proses Pembuatan Die, Proses-Proses Kerja Die, Tinjauan 

Teori Elastisitas dan Plastisitas Pelat, Pengertian Analisa, dan 

Pengertian Benchmark I Numisheet 2008. 

BAB III : PROSES PEMBUATAN DIE 

Berisi tentang Pembuatan dies, Bagian-Bagian Dies, dan Proses 

Perencanaan Dies. 

BAB IV : HASIL DESAIN DAN ANALISA DIE DRAWING B-

PILAR 

Berisi tentang Pemodelan Awal Die Drawing dengan Bentuk 

Solid Model 3D, Bagian-Bagian Desain Die, Desain Aksesoris 
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Die, Proses Pembentukan Die Drawing dan Analisa Simulasi 

Pembentukan.  

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang Kesimpulan dan 

Saran  


