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ANALISIS PENGARUH CLEARANCE DIES TERHADAP KETINGGIAN 

BURR DENGAN MATERIAL  ALUMINIUM PADA PROSES PUNCHING 
 

ABSTRAK  
 

Dalam dunia industri manufaktur setiap harinya selalu dituntut untuk 

meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses pembuatan produknya. Alat 

punching tool sangat bagus untuk membuat produk dengan bahan sheet metal 

dengan jumlah banyak dan dalam bentuk yang seragam, sangat efektif, efisien dan 

juga sangat mudah dalam pengoprasianya. Namun dalam pembuatan alat 

punching tool perlu perhitungan yang ceramat terumata perhitungan clearance, 

karena clearance sangat berpengaruh terhadap ketinggian burr, semakin tinggi 

burr maka kulitas produk menjadi kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ketinggian burr yang diakibatkan dari berbagai variasi ukuran dies 

clearance pada proses punching menggunakan bahan plat aluminium ketebalan 1 

mm. Ukuran clearance yang digunakan antara lain 0,02 mm/sisi dan 0,04 mm/sisi. 

Dari hasil penelitian didapatakan ketiggian burr sebagai berikut. Pada clearance 

0,02 mm menghasilkan ketinggian burr 0,5 mm sebelah kanan dan sebelah kiri 

0,65 mm sedangkan clearance  0,04 mm menghasilkan ketinggian burr 0,7 mm 

sebelah kanan dan 0,76 mm sebelah kiri. Burr yang paling tinggi dihasilkan dari 

clearance 0,04 mm dengan ketinggian burr 0,7 mm sebelah kanan. Sedangkan 

ketinggian burr yang paling kecil dihasilkan dari clearance 0,02 mm dengan 

ketinggian burr 0,5 mm sebelah kanan.  

 

Kata Kunci : Simple Pres Tool, Clearance, Burr, Proses Punching 

 

ABSTRACT 
 

In the world of manufacturing industry each day is always required 

to improve quality and efficiency in the manufacturing process of the 

product. Punching tool tool isgreat for making products with sheet 

metal materials with large quantities and in the form of a uniform, highly 

effective, efficient and also very easy to use. But in making the tool of 

tool need a calculation ofpunching punctilious calculationof clearance, especially 

because the clearance very influential towards the height of the burr, the 

higher the quality of the product then becomes the burr.This research aims to 

know the height of the burr resulting from the different variations of the size of the 

clearance process in punching dies using the aluminum plate thickness 1 mm. Size 

of the clearance that is used, among others, 0.02 mm/side and 0.04 mm/ side.The 

research results obtained from an altitude of burr as follows. At 0.02 mm 

clearance altitude produces burr 0.5 mm to the right and to the left of 0.65 mm 

whereas the clearance of 0.04 mm produce height 0.7 mm burr the right and 0.76 

mm to the left. Burr's most high resulting from the clearance of 0.04 mm with a 

height of0.7 mm or burr the right. While most small burr height resulting from 

the clearance of 0.02 mm with a height of 0.5 mm or burr the right. 

 

Keywords: Simple Pres. Tools, Clearance, Burr, The Process Of Punching 
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1. PENDAHULUAN  

Berkembangnya industri manufaktur yang menggunakan bahan sheet mental 

setiap harinya meningkat dengan pesat seiring kebutuhan bagian-bagian 

otomotif yang selalu berkembang tiap tahunya. Dalam dunia industri 

manufaktur setiap harinya selalu dituntut untuk meningkatkan kualitas dan 

efisiensi dalam waktu proses pembuatan produknya. Khusus nya  industri yang 

menggunakan bahan sheet metal, juga di tuntut untuk meningkatkan kualitas 

dan efisiensi waktu dalam pembuatan produknya.  

Press tool adalah suatu alat untuk melakukan pemotongan, pembentukan 

atau gabungan dari keduanya pada sheet metal, dengan prinsip kerjanya adalah 

dengan cara penekanan. Alat ini cocok digunakan untuk membuat produk dari 

bahan plat dengan jumlah yang banyak, dan dalam bentuk yang sama, secara 

masal dalam waktu yang sangat relative singkat. Maka alat ini sangat bagus 

untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pembuatan suatu produk 

yang menggunakan bahansheet mental. 

Namun dalam pembuatan alat press toll/ dies punch tidaklah semudah 

pengoperasiannya, perlu perhitungan-perhitungan yang matang, yang dapat 

mempengaruhi kinerja dan kualitas produk yang dihasilkan. Sehingga nantinya 

didapatkan system dan proses pemotongan yang tepat dan praktis. Terutama 

dalam perhitungan dan pemilihan clearance. 

Clearance sangatlah berpengaruh dalam kualitas produk.Kualitas yang 

dimaksud adalah ketinggian burr. Ketinggian bur yaitu suatu sisi bagian bawah 

potongan dari proses punching atau blanking yang sangat tajam. Karena tajam 

lahburr ini dapat melukai jika menyentuh anggota tumbu dari manusia dan juga 

akan mempengaruhi efisiensi waktu pengerjaan produknya karana, diperlukan 

proses lagi untuk menghilangkan burr. Walaupun ketinggian burr ini tidak bisa 

dihilangkan akan tetapi ketinggian bur ini dapat diminimalisir keberadaannya. 

Dengan cara memperhitungkan secara cermat dalam pemilihan besar ukuran 

clearance. Dari itulah tugas akhir saya melakukan penelitian tentang pengaruh 

clearance terhadap ketinggian burr dan memilih clearance yang tepat untuk 

plat alumunium dengan tebal 1 mm. 



 

 

3 

      

2. METODE 

Pada penelitian yang akan dilakukan untuk menganalisa pengaruh dies 

clearance terhadap ketinggian burr pada proses punching. Bahan yang 

digunakan plat alumunium ketebalan 1 mm dan ukuran dies clearance yang 

digunakan yaitu 0,02 mm, 0,04 mm. 

Tahap pertama lembaran plat alumunium yang mempuyai ketebalan 1 mm 

di potong, Sehingga ukurannya menjadi lebar 10 cm dan panjang 10 cm. Agar 

memudahkan memasukan plat kedalam dies punch saat proses punching 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1 Plat yang akan digunakan untuk proses punching. 

Memasang dan merakit  dies punch mulai dari : upper plat, Pegas Stripper, 

stripper, dies, punch, lower plat menjadi satu kesatuan 

Merakit alat punching toll menjadi satu kesatuan mulaidari : dies punch, 

hidrolik pneumatic, panel listrik dankompresor. 

Memasukkan plat alumunium diantara punch dan dies. 

 

Gambar 2 Proses memasukan plat ke dies punch 
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Menekan dan menahan pedal/tombol hidraulik pneumaticagar silinder 

hidrolik pneumatic turun hingga menekan punch/pisaudari dies punch hingga 

mengenai plat alumunium, maka terjadilah proses punching berlangsung. Jika 

proses punching sudah selesai maka pedal hidraulik pneumatic dilepas. 

Ulangi tahap 2- 5 dengan mengganti dies yang mempuyai ukuran clearance 

berbeda. Tahap pertama menggunakan dies dengan clearance 0,02 mm dan 

tahap ke dua menggunakan dies dengan clearance 0,04 mm.  

 

Gambar 3 Foto dies dengan ukuran clearance yang berbeda 

Setelah proses punching selesai, plat di lakukan pengukuran ketinggian Burr 

menggunakan alat Height Gauge 

Kemudian dilakukan pengambilan foto makro untuk mengetahui bentuk dari 

Burr dengan bantuan alat Mikroskop makro olympus szx7. Sebelum dilakukan 

pengambilan foto makro plat di potong terlebih dahulu seperti terlihat gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Plat yang akan dipotong 
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Gambar 5 Plat yang sudah dipotong 

 

Gambar 6 Plat yang akan diambil foto makro ketinggian Burr 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Hasil Pengukuran Ketinggian Burr 

Hasil penelitian dari percobaan proses punching dengan variasi ukuran  

clearance menggunakan plat aluminium dengan ketebalan 1mm, tiap besar 

ukuran clearance menghasilkan ketinggian burr yang berbeda-beda.  

Pada clearance 0,02 mm menghasilkan ketinggian burr 0,5 mm 

sebelah kanan dan sebelah kiri 0,65 mm  

Sedangkan clearance 0,04 mm menghasilkan ketinggian burr 0,7 mm 

sebelah kanan dan 0,76 mm sebelah kiri.  

Burr yang paling tinggi dihasilkan dari clearance 0,04 mm yaitu 

sebesar 0,7 mm pada lubang punch sebelah kanan. Sedangkan ketinggian 

burr yang paling kecil dihasilkan dari clearance menggunakan ukuran 

0,02 mm dengan ketinggian 0,5 mm pada punch sebelah kanan. Dengan 
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demikian jika clearance semakin besar, maka ketinggian dimensi burr 

juga akan semakin bertambah, selain pengaruh clearance ketinggian burr 

juga di pengaruh oleh ketebalan material, keuletan material dan juga 

ketajaman dari punch dan dies.hasil percobaan dapat dilihat grafik 

dibawah ini.  

 

Grafik  4.3 Grafik perbandingan ketinggian burr dengan clearance 0,02 

mm dan 0,04 mm pada lubang plat sebelah kanan dan kiri 

3.2. Foto Makro Clearance 0,02 mm dan Clearance 0,04 mm 

Kemudian dilakukan pengambilan foto makro untuk mengetahui 

bentuk dari Burr dengan bantuan alat Mikroskop makro olympus szx7. 

Hasil pengambilan foto makro dari bentuk burr dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini terlihat ujungnya sangat runcing dan sangat tajam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Foto makro sebelah kiri dan kanan meggunakan clearance 0,02 mm 
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Gambar 8 Foto makro sebelah kiri dan kanan meggunakan clearance 0,04 mm 

4. PENUTUP  

4.1. Kesimpulan 

Dalam penelitian yang saya lakukan setiap ukuran clearance 

menghasilkan ketinggian burr yang berbeda seperti terlihat pada 

percobaan dengan ukuran clearance 0,02 mm menghasilkan ketinggian 

bur padalubang plat sebelah kanan 0,5 mm dan lubang sebelah kiri 0,65 

mm. Dan percobaan dengan ukuran clearance 0,04 mmmenghasilkan 

ketinggian bur padalubang plat sebelah kanan 0,7 mm dan lubang sebelah 

kiri 0,76 mm 

Dalam penelitian yang saya laku Clearance sangat berpengaruh 

terhadap ketinggian burr semakin besar ukuran dari clearance makaakan 

menghasilkan ketinggian burr yang besar, begitupula sebaliknya makin 

kecil clearance maka akan didapat ketinggian bur yang kecil. Terlihat 

pada percobaan clearance 0,02 mm menghasilkan burr 0,5mm dan 

percobaan clearance 0,04 mm menghasilkan 0,76 mm. 

Clearance yang bagus untuk plat aluminium dengan ketebalan 1 mm 

yaitu 0,02 mm dengan hasil  ketinggian burr 0,5 mm. 

4.2. Saran  

Proses pembuatan specimen uji menggunakan double dies punch. 

Hal yang harus diperhatikan adalah hasil pemotongan disertai munculnya 

burr. Burr yang dihasilkan diharapkan tidak tergesek supaya burr 

tersebut tidak hilang. Pengujian dilakukan untuk meneliti ketinggian 

burr.  
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double dies punch tidak diletakkan di sebarang tempat, tetapi 

diletakkan diatas meja supaya punch dan dies tidak mudah tertimpa 

benda keras sehingga tidak tumpul.  Punch dan diesdalam kondisi tajam 

pada saat membuat specimen benda uji. 
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