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ABSTRAKSI 

 

Produk yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 
hidup suatu perusahaan, seperti produk komponen End Cup Hub. End 
Cup adalah sebuah komponen mobil yang digunakan untuk menutup 
bagian ujung poros roda. Dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari 
cacat yang merupakan kerugian seperti kerutan (wringkling), penipisan 
(ironing), dan pecah (fracture). Diantara faktor yang mempengaruhi 
terjadinya cacat adalah dari faktor materialnya yaitu sifat mekanik 
(plastisitas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat plastisitas 
material dan mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas produk hasil 
proses deep drawing yang ditunjukkan oleh distribusi tegangannya. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dan 
menggunakan software ABAQUS 6.5-1. Jenis material yang digunakan 
yaitu Stainless Steel RST13, Stainless Steel RST14, Brass dan 
Aluminium. Penelitian diawali dengan melakukan uji tarik pada setiap 
material untuk mendapatkan sifat mekaniknya yaitu tegangan dan 
regangan nominalnya. Nilai nominal ini kemudian dikonversi menjadi nilai 
tegangan dan regangan sebenarnya (true) sebagai inputan bagi data 
simulasi. 

Hasil simulasi telah menunjukkan tingkatan kualitas produk dari 
produk yang terjadi kerut sampai yang mengalami pecah. Tegangan 
maksimum yang terjadi pada material Stainless Steel RST 14 : 6,212E+08 
Pa, Stainless Steel RST13 : 1,223E+09 Pa, Brass : 1,482E+08 Pa dan 
Aluminium 1,05 E+08 Pa. Sedangkan gaya penekanan yang terjadi pada 
material tersebut masing-masing adalah 81,76 kN; 109,2 kN; 10,27 kN; 
106,8 kN. Dari hasil perbandingan didapatkan bahwa hasil yang diperoleh 
dari hasil simulasi ini telah sesuai dengan hasil eksperimen.  
 
Kata kunci : End Cup Hub, Deep Drawing, ABAQUS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Produk yang berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap 

eksistensi dan kelangsungan hidup suatu perusahaan, salah satu contoh 

adalah produksi komponen yang berupa End Cup Hub Body. End Cup 

Hub Body adalah sebuah komponen mobil yang digunakan untuk 

menutup bagian ujung poros roda. Dalam proses pembuatan End Cup 

Hub Body tidak akan terlepas dari cacat produk hasil proses produksi dan 

ini merupakan kerugian yang akan sangat besar bagi perusahaan. 

Banyak faktor yang akan mempengaruhi cacat produk dalam 

proses produksinya. Beberapa faktornya antara lain adalah faktor material 

yang digunakan sebagai bahan End Cup Hub Body dan mesin press die. 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pemilihan bahan untuk 

membuat End Cup Hub Body dan menganalisis pengaruh sifat mekanik 

material terhadap distribusi tegangan yang tejadi dan pengaruhnya 

terhadap cacat akibat die forming sewaktu proses pembentukannya 

menggunakan Software ABAQUS  6.5-1.  

Sampai saat ini untuk mendeteksi kecacatan hasil produk yang 

diakibatkan dari factor die forming masih banyak mengandalkan 

kemampuan pengalaman dan keahlian dalam menganalisis kecacatan 

produk. Hal ini dapat menimbulkan tidak efisiennya proses produksi 

terhadap material, waktu dan biaya. Kecacatan produk yang diakibatkan 



dari faktor die forming terjadi karena material dan desain peralatan die 

tersebut kurang optimal. Sebagai langkah yang efisien dalam 

menganalisisisi kecacatan produk End Cup Hub Body, maka penulis akan 

mensimulasikan terjadinya cacat tersebut menggunakan Software 

ABAQUS 6.5-1  dari hasil simulasi ini diharapkan dapat mengetahui hasil 

dari forming defect ini sehingga diusahakan dapat meminimalkan 

kecacatan produk End Cup Hub Body saat proses produksi sebenarnya. 

Dengan penelitian ini diharapkan akan dihasilkan sebuah produk 

komponen End Cup Hub Body dengan mutu dan kualitas yang baik. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Dari kasus yang terjadi ini penulis mempunyai beberapa tujuan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui tegangan yang terjadi pada beberapa jenis 

material yang mengalami proses deep drawing pada pembuatan 

End Cup Hub Body.  

2. Untuk mengetahui pengaruh dari sifat mekanik beberapa material 

pada proses deep drawing saat proses produksinya dan dari hasil 

simulasi dengan Software ABAQUS 6.5-1. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat 

menghasilkan komponen yang berkualitas yang dipandang 

dari faktor material. 



2. Membantu mengatasi masalah-masalah forming defect dan 

meminimalisasi terjadinya cacat produk End Cup Hub Body 

dengan cara menganalisisnya dengan bantuan Software 

Simulasi yaitu ABAQUS 6.5-1.  

 

1.4. Lingkup Penelitian 

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis membatasi permasalahan 

pada : 

1. Analisis dan simulasi dilakukan menggunakan software 

ABAQUS 6.5-1. 

2. Jenis material yang digunakan adalah Stainless Steel RST13, 

Stainless Steel RST14, Brass, dan Aluminium. 

3. Penelitian difokuskan pada pengaruh plastisitas pada beberapa 

material terhadap terjadinya cacat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.3. Tinjauan Pustaka 

Siswanto W.A (2001) menyatakan proses pembentukan 

lembaran logam atau pelat (sheet metal forming) adalah proses 

penekanan pelat datar sesuai dengan permukaan dies sampai tahap 

deformasi plastis pelat, sehingga terbentuk komponen baru sesuai 

dengan permukaan dies. 

Chaparro, dkk (2002) meneliti tentang square cup deep drawing 

dan menyatakan bahwa mudah untuk mengamati secara global atau 

memerinci informasi tentang evolusi parameter besarnya deformasi 

menggunakan GID, ini meliputi parameter keadaan pada node dan 

pengintegrasian titik. Hasil interaksi antara pre dan post processor 

GID dengan solver DD31MP dikembangkan di CEMUC dan telah di 

uji. Perangkat lunak GID telah digunakan untuk mensimulasikan 

geometri awal pada sheet metal kemudian dilakukan seluruh tugas 

post-process untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Program 

dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang 

nyata pada industri sheet metal forming. 

 

 

 

 



2.4. Landasan  Teori 

2.2.1. Pemilihan bahan dan proses 

Pemilihan bahan yang ada di sekitar manusia jarang sekali 

dipikirkan. Orang  yang merancang rumah, mobil, aircraft, clothing, 

furniture dan produk lain atau sistem memberikan banyak perhatian 

untuk memilih bahan yang dipergunakannya. Pemilihan bahan ini 

dapat membuat atau merusak kelangsungan hidup perusahaan. 

Plastik terdiri dari ratusan jenis yang kisarannya dari sangat lunak 

sampai yang benar-benar keras, murah sampai sangat mahal dan 

transparan sampai yang tak tembus cahaya (Opaque). Kayu juga 

dapat digunakan dalam banyak variasi, berkisar dari sangat lunak, 

ringan sampai yang sangat berat dan keras. Logam dikombinasikan 

dengan unsur logam lain atau non logam yang dikenal sebagai 

paduan (alloy) termasuk beberapa variasi baja (besi dan karbon), 

aluminium alloy, brass(copper dan zinc). Baja adalah produksi logam 

yang paling umum yang dapat ditemukan dalam kerangka mobil, rel 

dan roda kereta dan lain-lain. 

Ahli teknik mencari bahan ideal yang sesuai dengan persyaratan 

perancangan. Bahan ideal mempunyai beberapa karakteristik seperti : 

1. Tidak rusak, sumber bahan banyak tersedia dan mudah 

diperoleh. 

2. Proses produksi dan pemurniannya murah 

3. Hemat energi 



4. Kuat, kaku, serta bentuk dan ukurannya stabil pada segala 

temperature. 

5. Ringan  

6. Tahan korosi 

7. Mempunyai banyak kegunaan dan lain-lain. 

Karaktristik diatas memperlihatkan bahwa menemukan bahan 

ideal untuk produk-produk merupakan proses yang amat komplek. 

 

2.2.2. Kriteria pemilihan bahan  

Spesifikasi yang ada memiliki banyak pengaruh pada 

pemilihan bahan. Spesifikasi ini atau standar digunakan pada 

rencana ulang untuk memperbaiki produk. Ketika algoritma pemilihan 

bahan menghasilkan pemilihan bahan baru, hal ini mungkin belum 

dipublikasikan oleh agen standar tertentu seperti Nasional Institute of 

Standarts and Technology atau American Society for Testing and 

Material (ASTM). 

Ada beberapa hal utama dalam memilih material antara lain : 

1. Kebutuhan apa yang akan dicapai? 

2. Mudahkah untuk memproses? 

Kebanyakan produk harus mencukupi beberapa target 

capaian yang kita tentukan dengan mempertimbangkan desain 

spesifikasinya, contoh : harus murah, atau kaku, atau kuat, atau 

ringan. 



Berhadapan dengan aspek pemrosesan material, para 

perancang berpengalaman untuk membuat keputusan dalam 

pemilihan material dan proses yang secara terpisah untuk 

mendapatkan yang terbaik yang ke luar dari proses pemilihan. 

 

2.2.3. Sifat-sifat Material 

2.2.3.1. Modulus Young/E  (Gpa) 

Modulus Young adalah ukuran besarnya hambatan 

suatu material terhadap elastisitas (dapat dipulihkan) 

perubahan bentuk dibawah beban. 

Suatu material kaku mempunyai Modulus Young tinggi 

dan berubah bentuknya sedikit di bawah beban elastis, 

contoh: intan. Suatu material fleksibel mempunyai Modulus 

Young yang rendah dan berubah bentuknya dengan sangat 

mudah, contoh : karet.  

Suatu material kaku memerlukan beban tinggi untuk 

secara elastis mengubah bentuknya. 

Kekakuan suatu komponen berarti berapa banyaknya 

defleksi material di bawah beban yang ditentukan. Ini 

tergantung pada Modulus Young materialnya, tetapi juga pada 

bagaimana bebannya ( tarik, atau bengkokkan), bentuk dan 

ukuran komponen. 

Kekakuan spesifik adalah Modulus Young dibagi oleh 

kepadatan (Density) (atau disebut " Modulus spesifik"). 



Kekakuan(stiffness) adalah penting dalam merancang 

suatu produk yang hanya dapat diijinkan untuk defleksi 

dengan suatu jumlah tertentu contoh : jembatan, sepeda, 

mebel. Di dalam aplikasi pengangkutan seperti: pesawat 

terbang, sepeda balap. Kekakuan diperlukan pada 

berat/beban minimum.  

Pengujian tarik digunakan untuk menemukan sifat-sifat 

material penting. Pengujian tekanan adalah serupa tetapi 

menggunakan suatu spesimen pendek gemuk untuk 

mencegah pembengkokkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Pengukuran Modulus Young (www.materials.eng.com , 
2002) 

 
Modulus Young sama dengan elastis stress/strain . 

Regangan tidak mempunyai satuan sebagaimana  Tegangan : 

N/m2, atau Pascal ( 1 Pascal = 1N/m2; 1 Gpa= 1000 N/mm2 ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Diagram Modulus Young (www.materials.eng.com , 2002) 

 

2.2.3.2. Kekuatan Luluh ( Yield Strength) 

Kekuatan luluh adalah harga tegangan terendah 

dimana material mulai mengalami deformasi plastis. 

Deformasi plastis adalah perubahan bentuk material secara 

permanen  jika bebannya di lepas. Kekuatan luluh ditetapkan 

sebagai harga tegangan yang jika dilepas akan menghasilkan 

perpanjangan yang tetap sebesar 0,2% panjang semula.  

Suatu material yang kuat memerlukan beban tinggi 

untuk mengubah bentuknya secara permanen atau pecah`- 

untuk menjadi tidak rusak dengan suatu material kaku, yang 

memerlukan beban tinggi untuk secara elastis mengubah 

bentuk itu. Untuk batang-batang rel, polymers, kayu dan 

komposit, "kekuatan" pada tabel pemilihan mengacu pada 

pembebanan dalam tegangan sebagai kegagalan adalah oleh 



keluluhan. Untuk material rapuh (keramik), kegagalan dalam 

tarikan adalah oleh retak, dan " kekuatan-tarik" sangat 

bervariasi. " Kekuatan" pada tabel pemilihan selanjutnya 

adalah " kekuatan penekanan" (yang memerlukan suatu 

beban jauh lebih tinggi).  

Kekuatan spesifik adalah kekuatan dibagi oleh 

kepadatan. Banyak komponen rancang-bangun dirancang 

untuk menghindari kegagalan oleh keluluhan atau pematahan 

(keran, sepeda, kebanyakan bagian-bagian dari kereta, mobil, 

penekan kapal). Dalam aplikasi struktural, material rapuh 

hampir selalu digunakan di dalam tegangan (contoh: batu 

bata, batu dan beton untuk jembatan dan bangunan). Di dalam 

aplikasi pengangkutan (contoh: pesawat udara, sepeda balap) 

kekuatan tinggi diperlukan pada berat/beban rendah. Di dalam 

kasus material  ini dengan suatu besar " kekuatan spesifik" 

terbaik.  

Dua pengukuran kekuatan digambarkan, kekuatan luluh 

dan kekuatan-tarik puncak. Kekuatan pada tabel pemilihan 

berarti kekuatan luluh. 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3.  Pengukuran Kekuatan (Strength) (www.materials.eng.com , 
2002) 

Ultimate 
Strength 

Fracture 

Daerah Elastis 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4. Diagram Kekuatan (Strength) (www.materials.eng.com , 
2002) 

 
Sebenarnya sifat elastis masih terjadi sedikit diatas 

batas proporsional, namun hubungan antara tegangan dan 

regangan tidak linier dan pada umunya batas daerah elastis 

dan daerah plastis sulit untuk ditentukan. Karena itu maka 

didefinisikan kekuatan luluh(Yield Strength). 

 

2.2.3.3. Kekuatan maksimum ( Ultimate Strength) atau 

kekuatan tarik ( Tensile Strength) 

Kekuatan maksimum atau kekuatan tarik adalah 

tegangan maksimum yang dapat dicapai pada diagram 

tegangan regangan. Pada gambar  2.3, terlihat bahwa 

tegangan maksimum yang dapat dicapai lebih besar dari pada 

tegangan pada waktu benda uji patah. Penurunan tegangan 

ini terjadi karena adanya fenomena pengecilan setempat 



(necking) pada benda uji yang berlanjut hingga benda uji 

patah (lihat gambar 2.3) kekuatan maksimum atau kekuatan 

tarik merupakan penunjuk yang bagus adanya cacat pada 

struktur Kristal logam, tetapi kekuatan maksimum atau 

kekuatan tarik tidak terlalu banyak dipakai dalam perancangan 

adanya deformasi plastis yang terjadi sebelum tegangan 

mencapai harga kekuatan maksimum atau kekuatan tarik. 

 

2.2.3.4. Kekuatan Patah ( Fracture/Rupture Strength) 

Kekuatan patah adalah besar tegangan yang terjadi 

pada saat material patah. Ini terjadi setelah material mencapai 

kekuatan maksimum (Ultimate Strength). 

 

2.2.3.5. Ketangguhan ( Toughness) 

Ketangguhan adalah kemampuan atau kapasitas bahan 

untuk menyerap energy sampai patah atau Ketangguhan 

adalah penahanan suatu material terhadap pecah menjadi 

dua, dengan suatu retakan melintang- ini disebut " retak" serta 

menyerap energi. Jumlah energi yang diserap selama retak 

tergantung pada ukuran komponen yang pecah menjadi dua. 

Jumlah energi yang diserap setiap satuan luas dari retakan 

adalah tetap untuk material yang ditentukan, dan ini disebut 

ketangguhan juga. Suatu material tangguh memerlukan 

banyak energi untuk pecah contoh, baja lembut (mild steel), 



yang pada umumnya sebab proses retak menyebabkan 

banyak kelainan bentuk plastis, suatu material rapuh mungkin 

kuat tetapi sekali sebuah retakan telah mulai retak, material itu 

dengan mudah terjadi patah sebab energi sedikit diserap 

(contoh: gelas/kaca). Ketangguhan tinggi penting untuk 

komponen yang mendapat beban impack (kereta,mobil, 

mainan, sepeda). Ketangguhan bervariasi sesuai dengan 

temperature, beberapa material berubah dari  tangguh ke 

rapuh ketika temperatur berkurang ( contoh: beberapa baja, 

karet).  

Pengujian ketangguhan menggunakan spesimen 

dengan sedikit retakan, mengukur energi setiap satuan luas 

sebagai pertumbuhan retakan. Ini dapat diberlakukan bagi 

semua material, sehingga tabel pemilihan menunjukkan data 

ketangguhan diukur pada cara ini. Pengujian ketangguhan 

sederhana menggunakan spesimen dengan ukuran yang telah 

ditetapkan dengan suatu bentuk mesin, dan hanya mengukur 

energi yang diperlukan untuk memecah spesimen itu. Ini suatu 

cara yang bermanfaat untuk menggolongkan tangguh untuk 

material yang digunakan di dalam produk yang terkena beban 

impack yang terutama sekali untuk batang-batang rel, Beban 

ditingkatkan sampai spesimen patah. 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5. Pengujian Beban Impack 
 

Ketangguhan ( Energi per satuan luas ) diketahui 

dengan  penganalisisan kurva antara beban dengan 

perpindahan untuk spesimen yang berbeda dengan panjang 

retakan yang berbeda. Pada pengujian Izod Suatu ukuran-

ukuran spesimen yang dinormalisasikan dengan suatu bentuk 

pada satu sisi dijepit, lalu suatu bandul berat diangkat pada 

tinggi h0 di atas penjepit dan dilepaskan. Bandul mengayun di 

bawah gaya berat, membentur spesimen itu dan melanjut 

pada tinggi h1 yang ditunjukkan oleh pembacaan akhir ukuran 

angka itu. Impack Energi = Energi yang diserap = massa 

bandul* g* ( h1- h0) di mana g adalah percepatan gravitasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.6.  Pengujian Izod 

Ketangguhan pada umumnya diukur dalam energi per 

satuan luas atau Joules/meter2 (J/m2) 



Energi Impack dari pengujian Izod atau Charpy adalah 

energi sederhana dengan satuan(J). 

 
Gambar 2.7. Diagram Ketangguhan (Toughness) (www.materials.eng.com 

, 2002) 

Modulus ketangguhan dapat diperlihatkan dengan luas 

daerah dibawah kurva tegangan regangan yang menunjukkan 

jumlah energy per satuan volume yang diperlukan bahan 

sampai patah pada kondisi statis. Semakin  luas daerah 

dibawah kurva, semakin tinggi ketangguhan suatu material. 

Ketangguhan juga dapat menunjukkan kemudahan atau 

kesulitan retak untuk merambat. Hal ini dapat diukur dengan 

jumlah energy yang diserap oleh bahan pada saat 

menghasilkan satuan luas retak.  

 

 



2.2.3.6. Pemanjangan ( Elongation) 

Pemanjangan sampai kegagalan (failure) adalah suatu 

ukuran keliatan suatu material, dengan kata lain adalah jumlah 

regangan yang dapat dialami oleh bahan sebelum terjadi 

kegagalan dalam pengujian tarik. 

Suatu material dapat dibentuk (kebanyakan batang-

batang rel dan polymers) akan menyimpan pemanjangan yang 

tinggi. Material rapuh seperti keramik cenderung untuk 

menunjukkan pemanjangan sangat rendah sebab mereka 

tidak secara plastis berubah bentuk. Karet meluas dengan 

jumlah besar sebelum kegagalan, tetapi perluasan ini 

kebanyakan elastis.  

Pemanjangan penting dalam komponen yang 

menyerap energi yang menyebabkan material berubah bentuk 

secara plastis (contoh: bumper kereta, mobil). Pemanjangan 

yang tinggi terhadap kegagalan adalah penting, contoh: kotak 

kaset video. Pemanjangan penting dalam produksi yang 

mengukur berapa banyak kelenturan dan pembentukan suatu 

material tanpa patah. 

 

 

 

 
 

Gambar 2.8.  Pengukuran Pemanjangan (Elongation)  
(www.materials.eng.com , 2002) 



Sebab pemanjangan sama dengan regangan 

kegagalan sehingga tidak mempunyai satuan, tetapi sering 

disampaikan dalam % regangan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 2.9. Diagram Pemanjangan (Elongation) (www.materials.eng.com 

, 2002) 
 
 

2.2.3.7. Kepadatan ( Density) 

Kepadatan (Density) adalah suatu ukuran berapa berat 

suatu benda untuk ukuran yang ditentukan, yaitu massa 

material setiap satuan volume. 

Perubahan temperatur tidak secara mantap (signifikan) 

mempengaruhi kepadatan suatu material walaupun material 

bertambah luas ketika dipanaskan, perubahan ukuran adalah 

sangat kecil. 



Banyak  Material mempunyai suatu struktur internal 

seragam, Contoh: di dalam atom metal  secara teratur 

dibungkus bersama-sama dalam sebuah  " kristal" struktur. 

Kepadatan dari  material ini kemudian tergambar dengan baik, 

akan ada variasi sedikit dalam berbeda contoh material yang 

sama. 

Kekakuan spesifik adalah Modulus Young  dibagi oleh 

kepadatan, produk kaku memerlukan nilai-nilai tinggi untuk 

kekakuan spesifik atau modulus spesifik. 

Kekuatan spesifik adalah kekuatan dibagi oleh 

kepadatan, produk kuat memerlukan nilai-nilai yang tinggi dari 

kekuatan spesifik. 

Dalam beberapa permasalahan disain kepadatan yang 

tinggi adalah diinginkan, contoh : Skala timbangan, peluru dan 

kulit, palu, koin. 

Massa material secara mudah dan tepat terukur pada  

suatu timbangan sensitif, tetapi volume  lebih sukar untuk 

diukur. Suatu pendekatan nilai dapat diperoleh untuk bentuk 

yang teratur sederhana dari dimensi itu. 

 

 

 

 

Gambar 2.10.  Pengukuran Kepadatan (Density)  (www.materials.eng.com 
, 2002) 



Kepadatan/Densitas diukur dalam kg/m3. Catatan, 

kadang-kadang kepadatan relatif  terhadap air. Kepadatan 

relatif= kepadatan/kepadatan air (= 1000kg/m3) 

 
Gambar 2.11. Diagram Kepadatan (Density) (www.materials.eng.com , 

2002) 
 

2.2.3.8. Kelentingan (Resilience) 

Kelentingan adalah kemampuan material menyerap 

energy saat material mengalami deformasi elastic. Modulus 

kelentingan diperlihatkan oleh luas daerah dibawah garis lurus 

(daerah elastis)  dari diagram tegangan regangan (gambar 

2.3). Modulus kelentingan mengukur energy per satuan 

volume yang dapat diserap bahan tanpa mengalami deformasi 

plastis. 

 



2.2.3.9. Keliatan ( Ductility) 

Keliatan adalah ukuran derajat deformasi plastis yang 

telah dialami saat patah. Material yang mengalami deformasi 

plastis yang tinggi disebut material yang liat (ductile). Sedang 

material yang mengalami sedikit atau tidak mengalami 

deformasi plastis disebut material getas (brittle). Untuk 

mengukur keliatan (membedakan material liat atau getas) 

dapat dilihat dari : 

1. Persentasi pemanjangan (%EL) 

Persentasi perpanjangan adalah persentase dari regangan 

plastis pada saat material patah atau  

% EL=  (2.1) 

Dimana: 

 : panjang material saat patah 

 : panjang uji awal 

Semakin tinggi harga (%EL) maka material akan semakin 

liat dan jika harga (%EL) semakin rendah maka material 

akan semakin getas. 

 

2. Persentasi pengurangan area (%AR) 

Persentase pengurangan area (%AR) didefinisikan sebagai 

berikut : 

%AR=  (2.2) 



Dimana : 

: luas penampang material saat patah 

: luas penampang awal 

Semakin tinggi harga % AR maka material akan semakin liat dan 

jika harga % AR semakin rendah maka material akan semakin 

getas. 

Tabel 2.1. Sifat-sifat material rancang bangun umum pada 68oF(20oC) 

Young’s Modulus Ultimate Stress 

Coefisient of 

linear thermal 

expansion Material 

Lb/in2  Gpa Lb/in2   kPa 
10e-

6/oF  

10e-

6/oC 

Poisson’n 

ratio 

Metals in slab,bar, or block form 

Aluminum 

alloy 

10-

12e6 
70-79 

45-

80e3 

310-

550 
13 23 0.33 

Brass  
14-

16e6 
96-110 

43-

85e3 

300-

590 
11 20 0.34 

Copper  
16-

18e6 
112-120 

33-

55e3 

230-

380 
9.5 17 0.33 

Nickel  30e6 210 
45-

110e3 

310-

760 
7.2 13 0.31 

Steel 
28-

30e6 
195-210 

80-

200e3 

550-

1400 
6.5 12 0.30 

Titanium 

alloy 

15-

17e6 
105-120 

130-

140e3 

900-

970 
4.5-5.5 8-10 0.33 

 



2.2.4. Pertimbangan Pemilihan Material 

Dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan beberapa 

material yang akan disimulasikan dengan pertimbangan sebagai 

berikut :  

2.2.4.1. Aluminium 

Aluminium mentah mempunyai kekuatan rendah dan 

keliatan tinggi (yang ideal untuk kertas perak). Kekuatan 

meningkat dengan campuran logam, contoh : dengan Si, Mg, 

Cu, Zn. 

Aluminium sangat reaktif, tetapi dapat melindungi 

dirinya sendiri secara efektif dengan suatu lapisan oksida 

tipis/encer. Permukaannya dapat berupa "anodised", untuk 

menghambat karatan dan untuk memberi efek hias. 

Kelebihan Aluminium: 

a. Kekuatan tinggi untuk perbandingan berat 

b. Kekakuan tinggi untuk perbandingan berat 

c. Elektrik tinggi dan keterhantaran termal 

d. Mudah untuk dibentuk 

e. Mudah untuk mendaur ulang 

Kelemahan Aluminium : 

a. Sulit untuk dilakukan pengelasan 

2.2.4.2. Kuningan ( Brass) 

Kuningan adalah campuran logam seng dan tembaga 

yang mahal. 



Campuran logam, perlakuan panas memberinya 

banyak kekuatan lebih baik dibanding tembaga, tetapi dengan 

hambatan karatannya baik. 

Kelebihan kuningan : 

a. Kekuatan tinggi 

b. Karatan bersifat menghambat 

c. Mudah untuk dibentuk 

Kelemahan kuningan : 

a. Sangat mahal 

 

2.2.4.3. Tembaga ( Copper) 

Tembaga adalah suatu logam yang sangat mahal 

dengan keterhantaran elektris tinggi (yang baik untuk 

pemasangan kawat elektrik) dan hambatan karatan baik (yang 

baik untuk pipa ledeng). 

Tembaga murni mempunyai kekuatan rendah dan 

ductilitas tinggi. Kekuatannya dapat meningkat dengan 

campuran logam dengan timah (untuk membuat perunggu), 

dengan seng (untuk membuat kuningan) atau dengan nikel 

(untuk koin). 

Kelebihan Tembaga : 

a. Daya elektrik tinggi dan keterhantaran termal 

b. Karatan bersifat menghambat 

c. Mudah untuk dibentuk. 



Kelemahan Tembaga : 

a. Kekuatan rendah 

b. Sangat mahal 

2.2.4.4. Stainless steels 

Baja adalah material rancang-bangun yang paling 

utama, dan meliputi suatu cakupan yang luas untuk campuran 

logam besi dan karbon. Kekuatan besi karbon campuran 

logam, terutama sekali setelah perlakuan panas. Baja modern 

dan campuran logam mengandung besi sudah banyak 

berkembang sejak Revolusi Industri. 

Baja tahan-karat, baja lebih mahal secara khas berisi 

25% Unsur logam pelapis Krom dan Nikel, yang memberi 

hambatan karat sempurna dan juga ketangguhan dan 

kekuatan tinggi (yang digunakan untuk pisau, pabrik kimia dan 

alat-alat medis). 

Kelebihan Stainless steels : 

a. Kekuatan tinggi dengan ketangguhan baik 

b. Kekakuan tinggi 

c. Kebanyakan Sangat murah 

d. Mudah untuk dibentuk 

e. Mudah untuk memateri/menyatukan, tetapi tidak 

semudah baja karbon. 

f. Mudah untuk mendaur ulang 



Kelemahan Stainless steels : 

a. Kepadatan tinggi 

b. Lemah daya elektrik dan keterhantaran termal 

 

2.2.4.5. Metode elemen sheet metal forming 

Proses manufaktur dengan bahan dasar pelat (Sheet 

Metal Forming) untuk memproduksi komponen End Cup Hub 

Body diperlukan sebuah alat yang disebut cetakan atau die. 

Menurut asal katanya die berarti mati, maksudnya tidak dapat 

berubah-ubah (Rigid) dan hanya membentuk bentuk yang 

tetap. Die dapat dipakai berulang-ulang dengan bentuk yang 

tetap untuk memproduksi dalam skala yang besar dengan 

dimensi yang sama dan toleransi yang berbeda-beda hal ini 

dinyatakan oleh Pawira, 1995, Job Training CAD CAM Die, 

PT. Fuji Tekniko Indonesia, Jakarta. 

Pemanfaatan sifat plastisitas dari material saat pelat 

diberi gaya merupakan hal yang prinsip dari proses 

pembentukan. Pada awal pembebanan dimana gaya terus 

meningkat, mula-mula pelat akan mengalami elastis dan 

kemudian akan mengalami tahap plastis. Dengan 

memanfaatkan tahap plastisitas tersebut maka proses 

pembentukan akan tercapai dimana bentuk pelat sesuai 

dengan bentuk cetakan yang diinginkan (Rao, 1987, 



Manufacturing Technology, Foundry, Forming dan Welding, 

McGraw-Hill Company, New Delhi) 

Menurut (Rao, 1987, Manufacturing Technology, 

Foundry, Forming dan Welding, McGraw-Hill Company, New 

Delhi) menyatakan bahwa proses manufacturing pada 

dasarnya diklasifikasikan menjadi 4 bagian : 

1. Proses pencetakan tuang (Casting Process) 

2. Proses pembentukan (Forming process) 

3. Proses pembuatan dan penyambungan (Fabrication 

process) 

4. Proses permesinan  

Proses pembentukan lembaran logam atau pelat (Sheet 

Metal Forming) adalah proses penekanan pelat datar sesuai 

dengan permukaan die sampai tahap deformasi plastis pelat, 

sehingga terbentuk komponen baru sesuai dengan permukaan 

die (Siswanto W.A., 2001, Tooling Design Optimization for 

multi stage sheet metal forming, Department of Aerospace, 

Enginering Royal Melbourne, Autralia). 

Peralatan die ini sangat efisien, dengan presisi dimensi 

yang lebih akurat dalam memproduksi produk massal. Berikut 

ini merupakan bagian-bagian dari die secara umum yaitu : 

1. Punch : peralatan die yang terdapat pada bagian 

atas yang berfungsi untuk menekan pelat ke 

bawah. 



2. Lower die : peralatan die yang bawah yang berfungsi 

untuk menahan tekanan punch saat 

penekanan punch. 

3. Blank holder : bagian die yang dapat bergerak naik 

turun, yang berfungsi sebagai penjepit 

pelat yang ditekan agar tidak bergeser. 

Pemililihan material untuk proses Deep Drawing adalah 

aluminium dan stainless steel yang digunakan untuk 

pembuatan komponen penarikan atau proses Deep Drawing. 

 

2.2.4.6. Teori Elastisitas dan Plastisitas bahan 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

material seperti lembaran pelat untuk pembuatan komponen 

End Cup Hub Body adalah sifat-sifat material antara lain : 

kekuatan (Strength), keliatan (Ductility), Pemanjangan 

(Elongation), Kepadatan (Density) dan kekuatan luluh (Yield 

strength). 

Sifat mekanik material adalah kemampuan bahan untuk 

menahan gaya atau tegangan luar. Pada saat menahan beban 

struktur molekul berada dalam keadaan keseimbangan, gaya 

luar terjadi ketika proses penarikan, penekanan, pemotongan, 

penempaan, pengerolan, dan pembengkokan yang akan 

mengakibatkan material mengalami tegangan dan berubah 

bentuk dan ukuran (deformasi). 



Defleksi akan terjadi bila sebuah pelat yang dikenai 

beban diluar pada beban luar yang tidak terlalu besar defleksi 

pelat akan kembali ke bentuk semula setelah beban dilepas, 

pelat tidak akan terjadi deformasi permanen disebabkan 

karena gaya elastis pelat. Hal ini disebut sebagai sifat 

elastisitas bahan. 

Peningkatan beban yang melebihi kekuatan luluh (Yield 

strength) yang dimiliki pelat akan mengakibatkan aliran 

deformasi pelat dimana pelat tidak akan kembali ke bentuk 

semula atau pelat mengalami deformasi permanen 

(permanent set) yang disebut plastisitas. Langkah pertama 

dari analisis aliran plastis adalah menentukan kriteria luluh 

(Yield  Criteria). 

Persamaan kriteria luluh (Yield Criteria) material 

menurut William F. Hosford dan Robert M. Caddel, 1983, 

Metal Forming : Mechanics and Metallurgy Prenticy-Hall, New 

Jersey adalah sebagai berikut : 

22222222 62)(6)()()( kyyzxy zxxzzyyx ==+++−+−+− τττσσσσσσ
  

(2.3) 

Peningkatan pembebanan yang melebihi kekuatan 

luluh (Yield Strength) yang dimiliki pelat mengakibatkan aliran 

deformasi permanent yang disebut plastisitas, menurut 

Mondelson, 1983, Plasticity : Teory and Aplication, Publising 

Companies, Florida. 



Dalam proses pembentukan ada variabel yang 

menunjukkan seberapa besar gaya untuk merubah bentuk 

material yaitu : 

a. Tegangan  

Tegangan adalah besaran pengukuran intensitas gaya 

(F) atau reaksi dalam yang timbul per satuan luas(A). 

Apabila terjadi tegangan secara merata pada luasan (A) 

dan tegangan (σ ) bernilai konstan, maka persamaan 

yang digunakan menurut singer, 1995, Ilmu Kekuatan 

Bahan edisi ke 2, Erlangga, Jakarta, adalah  

A
Fn=σ  (2.4) 

Tegangan geser adalah tegangan tangensial atau yang 

bekerja sejajar dengan permukaan bidang. Nilai 

tegangan geser adalah  

A
Ft=τ  (2.5) 

Tegangan normal dianggap positif jika menimbulkan 

suatu tarikan (tensile) dan dianggap negatif jika 

menimbulkan penekanan (Compression). 

b. Regangan  

Regangan adalah perubahan ukuran dari panjang awal 

sebagai hasil dari gaya yang menarik atau menekan 

pada material. Apabila suatu spesimen struktur material 

diikat pada jepitan mesin penguji dan beban serta 



pertambahan panjang spesimen diamati serempak, 

maka dapat digambarkan pengamatan pada grafik 

dimana ordinat menyatakan beban dan absis 

menyatakan pertambahan panjang. 

Batasan sifat elastis perbandingan tegangan regangan 

akan liniear dan akan berakhir sampai pada titik mulur. 

Hubungan tegangan regangan tidak lagi linier pada 

saat material mencapai batas fase sifat plastis. 

Untuk memperoleh satuan deformasi atau regangan 

(ε ) yaitu dengan membagi perpanjangan (l-lo) dengan 

panjang material mula-mula (lo). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Singer, 1995, Ilmu Kekuatan Bahan edisi ke 

2, Erlangga, Jakarta. Dengan rumusan :  

o

o
l

ll )( −=ε  (2.6) 

c. Hubungan Tegangan-Regangan 

Analisis struktur dalam mekanika teknik membahas 

pengaruh dari gaya luar terhadap sistem struktur 

berapa timbulnya gaya reaksi atau gaya-gaya dalam 

beserta deformasi. Gaya-gaya dalam berfungsi 

meneruskan gaya-gaya luar yang bekerja ke 

penyangga. 

Memanfaatkan sifat plastisitas dari material saat pelat 

diberi gaya luar merupakan hal yang penting dari 

proses pembentukan. Pada awal pembebanan dimana 



gaya terus meningkat pelat akan mengalami sifat 

elastis dan kemudian tahap plastis. Dengan 

memanfaatkan tahap plastis tersebut maka proses 

pembentukan material akan tercapai, dimana bentuk 

pelat akan sesuai dengan bentuk cetakan yang 

diinginkan (Rao, 1987, Manufacturing Technology, 

Foundry, Forming dan Welding, McGraw-Hill Company, 

New Delhi). 

Konsep ini terdapat pada kurva Tegangan-Regangan 

pada gambar(2.12) daerah plastis terdapat pada garis 

kurva diatas titik mulur batas tegangan dimana material 

tidak akan kembali ke bentuk semula bila beban dilepas 

dan akan mengalami deformasi tetap yang disebut  

permanent set (Timoshenko dan Goodier, 1986, Teori 

Elastisitas, Edisi ke III, Erlangga, Jakarta. 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.12. Diagram Tegangan-Regangan 
 

Menurut Z. Marcianak, J.L.Duncan, S.J, Hu, 2002, 

Mechanich of Sheet Metal Forming, LaserWord Private 



Limited, Chennai, India. Ada beberapa sifat yang harus 

diketahui pada mekanika bahan yaitu : 

a. Kurva true stress and true strain 

Persamaan kurva untuk tegangan-regangan dalam 

bentuk eksponensial adalah sebagai berikut : 

nK εσ =  (2.7) 

Dimana : K = strength koeffisient 

 n = hardening eksponent 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. kurva tegangan dan regangan 

b. Jenis-jenis kurva stress-strain 

Setiap material mempunyai kurva stress-strain yang 

berbeda-beda. Beberapa jenis kurva stress-strain 

sebagai berikut :  

a) Perfectly elastic 

b) Rigid, perfecly plastic 

c) Elastic, perfecly plastic 

d) Rigid, linearly strain hardening 

e) Elastic, linearly strain hardening 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PROSES SIMULASI  

DEEP DRAWING DENGAN ABAQUS 6.5- 1 

  

3.4 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan disini melalui proses sebagai berikut : 

1. Menentukan topik yang akan diambil sebagai Tugas Akhir 

2. Study Lapangan dan literatur,  pemodelan die dan plat dengan 

ABAQUS 6.5-1 

Penulis melakukan studi lapangan dan literature sebagai 

landasan teori untuk membuat pemodelan dan menganalisis 

permasalahan. Selanjutnya dilakukan pembuatan model dies 

dan plat dengan menggunakan software ABAQUS 6.5-1 yang 

nantinya akan diproses. 

3. Memasukkan data (input file) ke modul ABAQUS 6.5-1 dan di 

analisis (proses running). 

Data yang berupa sifat mekanik material dimasukkan ke modul 

ABAQUS 6.5-1 untuk dilakukan proses running. 

4. Pembahasan Hasil dan Analisis 

Data hasil eksperimen dan simulasi selanjutnya dibahas dan 

dianalisis. 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan berisi tentang intisari yang dapat diambil setelah 

dilakukan penelitian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Flowchart Penelitian 

3.2. Pengertian ABAQUS  

Software ABAQUS menyediakan program yang digunakan untuk 

memodelkan benda yang akan dianalisis yang diberi nama ABAQUS 

CAE. Program ini berfungsi sebagai desain model yang akan kita analisis 

kekuatannya. Seperti kebanyakan program komputer yang banyak 

tersedia di pasaran, ABAQUS mempunyai fasilitas CAD/CAM/CAE yang 

Pemodelan die dan plat 
Menggunakan ABAQUS 

5.6-1 

Memasukkan data-data untuk simulasi pada setiap 
modul ABAQUS CAE 

Submit Job 
ABAQUS 

No = Error 

Yes = Completed 

Hasil dan Analisis 

Kesimpulan  

Selesai 

Mulai 

Study Lapangan Study Literatur 

Pengambilan data uji tarik 



bisa difungsikan sebagai program analisis elastis dan plastis. Keunggulan 

ABAQUS dibanding dengan program lain sejenis adalah lengkapnya 

menu yang tersedia pada part module. Selain itu kita juga bisa melakukan 

test dengan memasukkan data secara manual didalam input file. 

Pengembangan bahasa program dalam ABAQUS  memungkinkan para 

desainer lebih mudah dalam memilih metode yang   digunakan dalam 

melakukan proses simulasi dan analisis (ABAQUS CAE User manual, 

2003). 

Kemungkinan terjadi kesalahan dan kegagalan selama proses 

running dari input file yang telah dimasukkan bisa disebabkan karena 

kesalahan dalam memasukan data pada module ABAQUS CAE 6.5-1. 

Analisis ABAQUS secara lengkap biasanya terdiri dari tiga tingkat 

tertentu : preprocessing, simulasi, dan postprocessing seperti yang 

ditunjukan pada diagram berikut : 

 
Gambar 3.2. Diagram Aliran Proses Running 

Dengan mengikuti alur berfikir dari diagram diatas kita bisa 

mengatasi persoalan dengan cepat dan tepat. Sebagai program untuk 



desain dan analisis numerik ABAQUS mampu bekerja pada daerah plastis 

dan elastis dengan tampilan grafik yang berupa diagram linier-non linier 

yang lengkap. 

3.2.1. Preprocessing (ABAQUS CAE) 

Pemodelan part dilakukan dalam ABAQUS CAE dengan 

memasukan geometri yang telah kita lakukan sebelumnya atau dari 

yang telah kita import dari input file. ABAQUS juga menyediakan 

menu yang bisa digunakan untuk import sketch, part dan model dari 

perangkat lunak yang lain diantaranya adalah CATIA, Pro 

Enginering, PATRAN, MARC. Dalam menggambarkan model yang 

akan kita analisis, kita bisa menentukan koordinat sistem yang akan 

kita buat. Sebelum kita melakukan simulasi kita memasukkan data ke 

dalam modul ABAQUS CAE 6.5-1 sehingga semua keyword dan 

parameter yang kita masukkan ke dalam input file bisa kita periksa 

kebenarannya sebelum kita melakukan proses running. Urutan dalam 

memasukkan data harus kita perhatikan dengan benar karena antara 

satu modul dengan modul lain saling berhubungan. 

Secara garis besar urutan memasukan data ke dalam modul-

modul adalah sebagai berikut : 

a. Modul Part 

Modul Part adalah bagian dari modul yang akan digunakan 

untuk menggambar benda yang akan disimulasikan didalam 

ABAQUS CAE 6.5-1. Modul part menyediakan menu tool bar 



yang berfungsi untuk melakukan modifikasi benda maupun 

bentuk sesuai dengan model yang akan kita buat. 

b. Modul Property 

Modul Property berfungsi untuk memasukan sifat mekanis 

bahan, jenis material, kekuatan bahan, dan spesifikasi teknis 

dari material yang akan dianalisis. Modul property ini sangat 

penting sebelum kita masuk kelangkah berikutnya, karena 

property dari material harus diberikan sebelum kita melakukan 

proses assembly 

c.    Modul Assembly 

Assembly adalah menyusun bagian-bagian komponen (instance 

part) yang kita buat menjadi satu kesatuan model sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan analisis numerik. 

d. Modul Step 

Step berfungsi untuk menentukan urutan langkah-langkah yang 

mana akan didefinisikan sebagai letak pemberian beban atau 

kecepatan. Modul step menyediakan menu Set dan surface 

untuk meletakkan beban yang akan dikerjakan pada benda. 

e. Modul Interaction 

Interaction berfungsi untuk menentukan bagian material yang 

akan mengalami kontak. Interaction juga berguna untuk 

memberikan constraint pada benda yang dianalisis untuk 

mencegah bergesernya benda dari kedudukan awalnya. 

 



f.    Modul Load 

Load digunakan untuk memberikan beban, kecepatan, 

boundary  pada benda uji. Modul load juga digunakan sebagai 

sarana untuk memasukkan tipe kondisi batas (boundary 

conditions) yang akan kita buat. 

g. Modul Mesh 

Mesh berfungsi membagi geometri dari benda yang akan kita 

buat menjadi node dan elemen. Kita bisa menentukan jenis 

mesh yang akan kita gunakan serta mengontrol jenis mesh 

yang kita berikan pada benda. 

h. Modul Job 

Job berfungsi untuk melakukan proses running terhadap model 

yang telah kita buat. Setelah data yang kita masukkan selesai 

selanjutnya kita serahkan pada job module untuk melakukan 

proses penyelesaian secara numerik. Selama proses numerik di 

dalam software kita bisa memonitor dari message area yang 

berada dibawah viewport apakah submit job berhasil atau tidak, 

apabila terjadi error message kita kembali kepada module untuk 

melakukan modifikasi terhadap bagian–bagian yang masih 

terdapat kesalahan. 

 

3.2.2. Simulasi (ABAQUS Standard dan ABAQUS Explicit) 

ABAQUS Standard dan ABAQUS Explicit digunakan untuk 

melakukan simulasi dari hasil processing didalam software ABAQUS. 



Pada tingkat ini ABAQUS memecahkan permasalahan yang 

diberikan kedalam program dengan melakukan penyelesaian secara 

numerik.  

 

3.2.3. Post Processing (ABAQUS CAE) 

Kita bisa mengevaluasi hasil dari simulasi yang telah lengkap 

(Completed), regangan, tegangan atau variable fundamental lain 

yang telah selesai dihitung. Evaluasi biasanya dilakukan secara 

interaktif menggunakan visualisasi modul dari ABAQUS CAE atau 

post processor yang lain. Modul visualisasi, membaca binary file 

output database, mempunyai bermacam – macam pilihan untuk 

ditampilkan meliputi plot kontur warna, animasi, plot perubahan 

bentuk dan plot grafik X-Y. 

Secara ringkas, diagram hubungan Preprocessor, Solver dan 

Postprocessor ditunjukkan pada gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Hubungan kerja Preprocessor, simulasi (Solver) dan 

Postprocessor 



3.3. Pemodelan dengan ABAQUS CAE 6.5-1 

Pemodelan benda yang akan diuji bisa dibuat dengan berbagai 

macam cara tergantung dari pemakai sendiri. Model bisa digambar 

langsung di ABAQUS CAE atau dengan bantuan program lain yang 

mempunyai fasilitas CAE.  

Penggunaan ABAQUS CAE sebagai sarana untuk memasukkan 

input data ke dalam file berperan penting bagi desainer pemula yang ingin 

melakukan analisis numerik memakai software. Sebelum memulai 

menggambarkan model yang akan dibuat, langkah pertama yang perlu 

dilakukan adalah mempersiapkan ukuran dari benda yang akan digambar. 

Dimensi dari model yang diukur diambil dari model yang sebenarnya 

sehingga diperoleh bentuk yang mendekati model sesungguhnya. 

 

3.3.1. Langkah-langkah pemodelan dengan ABAQUS CAE 

Fasilitas yang tersedia didalam program ABAQUS CAE sangat 

lengkap sehingga pemodelan benda uji bisa langsung dilakukan 

tanpa bantuan software lain. Berikut ini adalah cara menggambarkan 

model dengan menggunakan fasilitas ABAQUS CAE 6.5-1. 

 

3.3.1.14 Membuka menu ABAQUS CAE 6.5-1 

Untuk masuk ke program ABAQUS CAE bisa dipilih 

dari desktop atau dari panel start, Kemudian baru membuka 

ABAQUS CAE. Setelah tampilan layar pada viewport muncul 

maka pilih creating model database.  



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Viewport awal ABAQUS CAE 6.5-1 

 

3.3.1.2. Part Modul ABAQUS CAE 

Melakukan pemodelan geometri benda yang akan diuji 

pada modul ini. Dimensi dari benda uji dimasukan kedalam 

field atau kolom yang tersedia didalam part modul. Dalam 

melakukan pemodelan yang harus perlu  diperhatikan adalah 

bentuk, model dan dimensi benda yang dibuat karena disini 

tersedia beberapa model yang bisa dipilih dan berpengaruh 

terhadap proses simulasi yang akan dilakukan. Apabila 

melakukan kesalahan dalam memasukan data atau jenis 

elemen yang dipilih maka setelah masuk modul assembly 

akan mendapatkan peringatan bahwa elemen yang dipilih 

adalah salah. Setelah berada pada part modul selanjutnya klik 

create part untuk membuat part baru. Maka otomatis akan 

masuk pada sketcher dan siap untuk menggambar model 

yang akan dibuat. Disana akan tersedia approximate size 



yang berfungsi untuk menentukan skala sketcher yang sesuai 

dengan dimensi yang akan dibuat. Pada pemodelan ini 

approximate sizenya 0.25. 

a. Plat  

Pada simulasi ini dibuat lembaran plat yang berjenis 

deformable solid Plat  dibuat deformable karena tegangan 

yang diterima diatas batas proporsional (plastic area), dengan 

ketebalan plat 0.5 mm dan jari-jari 80 mm. 

 
Gambar 3.5. Sket Plat  

b. Dies 

Pada simulasi ini, Dies berjenis 3D Discrete Rigid. Dies 

dibuat 3D Discrete rigid karena tidak dapat berubah bentuk 

(kaku) apabila terkena beban. Pada dies ini diameternya 

bertingkat yaitu : 80 mm, 60. 

 
Gambar 3.6. Sket Dies 



c. Punch 

Pada simulasi ini, Punch berjenis 3D Discrete Rigid. 

Dibuat 3D Discrete rigid karena tidak akan berubah bentuk 

(kaku) apabila ditekan  pada plat. Diameter punch adalah : 79 

mm, 59 mm. 

 
Gambar 3.7. Sket Punch 

d. Blank holder 

Pada simulasi ini, blank holder berjenis 3D discrete 

rigid, karena tidak akan berubah bentuk (terdeformasi) ketika 

ditabrakkan. Untuk base feature berjenis shell revolution 

dengan approximate size 0.25. 

 
Gambar 3.8 Sket Blank holder 



3.3.1.3. Property Modul ABAQUS/CAE 

Modul yang telah dibuat selanjutnya diberi property 

agar bisa dianalisis oleh solver ABAQUS. Dalam memasukkan 

property material kedalam model yang telah dibuat harus 

cermat dan teliti karena bisa jadi ada bagian yang lupa 

didefinisikan. Kegagalan dalam proses running terhadap 

benda uji yang telah dibuat salah satunya karena lupa 

memberikan definisi material, section material dan assign 

section material yang akan diuji. Pilih modul property 

kemudian klik Create Material dari kotak dialog Edit material 

lakukan proses memasukkan data material benda yang akan 

dianalisis. 

Untuk simulasi ini material benda uji adalah aluminium, 

steel didalam material options. Masukkan density, sifat elastis 

dan sifat plastis karena plat akan mengalami deformasi 

disepanjang bidang kontak rangka dengan dies, blank holder 

dan punch yang memungkinkan terjadi deformasi plastis. Plat 

ini mempunyai ketebalan 0.5 mm, dengan type material 3D 

Deformable. 

Berikut langkah-langkahnya : 

1. Double klik material, dan ketik nama RST14  pada 

kotak name 

2. Klik general, klik density, masukkan 7850 kg/m3     



3. Klik mechanical, klik elastic, masukkan 3.3496E+010 

pada kotak young’s modulus dan 0.3 pada kotak 

poisson’s ratio 

4. Klik plasticity, klik plastic, isikan besarnya nilai 

plastisitasnya sesuai tabel berikut :  

Tabel 3.1. Nilai plastisitas material stainless steel RST 14 
Yield Stress Plastic Strain 
333300000 0 
357280000 0.004222383 
370260000 0.008748893 
394625000 0.012911487 
407880000 0.017381962 
421245000 0.021825588 
434720000 0.026242592 
448305000 0.030633198 
462000000 0.034997626 
470002500 0.039509323 
478060000 0.043996915 
492030000 0.048285746 
500225000 0.052724942 
508475000 0.05714066 
516780000 0.061533102 
525140000 0.065902469 
531920000 0.070297768 
536002500 0.074752556 
553052500 0.083334518 
561660000 0.08759223 
567535000 0.091911228 
572320000 0.096242657 
577125000 0.100553559 
581950000 0.10484411 
586795000 0.109114486 
591660000 0.113364858 
596545000 0.117595396 
604900000 0.121703271 
604642500 0.12604936 
618032500 0.134270358 
620685000 0.138473833 
623337500 0.142659044 
619500000 0.147019899 
620347500 0.151222934 
622370000 0.155373087 
622595000 0.159559248 
622800000 0.163728499 
622985000 0.167880986 



623150000 0.172016853 
619042500 0.176263196 
617320000 0.180421401 
611275000 0.184691854 
608850000 0.188837575 
604532500 0.19302327 
598920000 0.197231235 
575190000 0.20196382 
548240000 0.203571275 
480095000 0.206407921 

 

5. Klik OK 

 
Gambar 3.9. Sifat density, elastis dan plastis material Stainless steel 

RST14 
 

6. Double klik section, dan ketik nama RST14, pada kotak name 

dan pilih solid homogoneous, klik tombol continue dan pada 

edit section, thicknessnya berikan 0.0005m  kemudian klik OK 



 
Gambar 3.10. Viewport create section RST14 

7. Kembali ke modul part, pilih Blank RST14, klik tanda (+), 

double klik section assignment dan pilih section RST14, 

blok/pilih blank OK. 

 

 
   Gambar 3.11. Hasil section assignments 



3.3.1.4. Assembly Modul ABAQUS/CAE 

Modul assembly menyediakan menu untuk merakit 

beberapa bagian model menjadi satu kesatuan letak 

(instance) sehingga memudahkan kita untuk melakukan 

simulasi. Di dalam menyusun bagian-bagian benda menjadi 

sebuah model yang baik bisa dilakukan dengan cara manual 

tergantung dari keinginan kita dalam melakukan penyusunan 

karena hal ini tidak mempengaruhi proses analisis.  

1. Double klik instance pada modul assembly, pilih Blank 

RST14, Punch, Holder, Dies kemudian klik OK 

2. Klik translate instance, instance list untuk mengedit posisi 

part yang masih belum teratur. 

3. Kemudian pemberian Referensi point pada Dies, Punch, 

Holder caranya pilih tool, kemudian pilih reference point. 

 
Gambar 3.12. Hasil assembly part Instance 



Dalam Assembly terdapat langkah-langkah yang 

penting yaitu proses penentuan sets. Sets adalah penentuan 

node atau element dan bagian yang berinteraksi selama 

proses simulasi. Dalam proses simulasi ini terdapat tujuh Sets. 

Pada modul assembly, double click set, isikan nama, 

pilih area set yang dipilih seperti keterangan berikut : 

1. Rp-punch : Pilih referensi point dari Punch 

2. Rp-holder : Pilih referensi point dari Blank Holder 

3. Rp-dies : Pilih referensi point dari Dies 

4. Punch : pilih seluruh Punch 

5. Holder  : Pilih seluruh Blank Holder 

6. Dies : Pilih seluruh Dies 

7. Blank tipis : Pilih seluruh Blank tipis 

Selain sets langkah lain dalam assembly adalah 

penentuan surface. Surface adalah penentuan bagian-bagian 

permukaan yang bergesekan selama proses simulasi. Dalam 

proses deep drawing ini terdapat sembilan surface. 

Double klik surface pada modul assembly, isikan nama 

dan sisi permukaan seperti keterangan berikut : 

1. Atas Blank Tipis    : Pilih bagian atas dari Blank tipis 

pilih warna brown 

2. Bawah Blank Tipis : Pilih bagian bawah dari Blank tipis 

pilih warna brown 



3. Dies  : Pilih seluruh Dies kemudian pada 

pilih warna brown 

4. Holder  : Pilih bagian bawah dari Blank 

holder, pilih warna brown 

5. Punch : Pilih  seluruh bagian Punch, pilih 

warna brown 

 
Gambar 3.13. Viewport Create Surface Punch 

 

3.3.1.5. Step Modul ABAQUS/CAE 

Modul Step digunakan untuk menentukan langkah yang 

akan dilalui selama proses simulasi. Dalam menentukan Step 

yang diinginkan maka harus mengetahui model dari benda 

yang diuji. Step  yang dipilih tergantung dari berapa banyak 

proses yang dilakukan oleh model. Penelitian deep drawing ini 

mengambil step dynamic explicit dengan pertimbangan bahwa 



selama terjadi benturan, benda mengalami perilaku dinamik 

dengan menyerap energi kinetik yang menyebabkan 

terjadinya deformasi permanen. 

Berikut langkah-langkahnya : 

1. Double klik pada Step, pilih dynamic Explicit. Ketik nama 

“Holder ke bawah”, Continue masukkan time period 

0.000032 

2. Seperti cara yang pertama, Step yang kedua yaitu  ketik 

nama “Punch Dan Holder Dengan Gaya”, masukkan time 

period 0.002555 

3. Diulangi lagi untuk step yang ketiga yaitu dengan nama 

“Punch Ke atas”, dengan time period 0.002555 

 

 
Gambar 3.14. Viewport Time Period pada Step 



3.3.1.6. Interaction Modul ABAQUS/CAE 

Modul interaction berfungsi untuk menentukan bidang 

kontak atau jenis interaksi yang dialami oleh model. Dalam 

interaction properties ditentukan besarnya koefisien gesek dari 

tiap bagian yang bergesekan. 

1. Double klik pada modul interaction ketik nama Dies- 

blank dan  pilih contact, continue. 

2. pada edit contact property, pilih mechanical dan klik 

tangensial behavior dan pilih penalty friction formulation. 

3. Masukkan 0.0015 pada friction koefisien, klik mechanical 

dan pilih normal behavior dan pilih hard contact pada 

pressure overclosure, OK 

  
Gambar 3.15. Modul interaction property 



4. Hal yang sama untuk contact antara holder-blank berikan 

friction koefisien 0,01 untuk contact antara punch- blank 

berikan friction koefisien 0.144. 

5. Double klik interaction, masukkan holder-atas blank tebal 

pada kotak nama stepnya dipilih “initial ”dan pilih surface-

to surface contact (explicit) sebagai interaction type, 

continue. 

6. Pada promp area pilih blank holder sebagai first surface 

dan atas blank tebal sebagai second surface, pada 

contact interaction property pilih holder-blank. 

7. Diulangi lagi untuk interaksi antara holder dengan atas 

blank tipis, punch dengan atas blank tebal, punch dengan 

atas blank tipis, interaksi antara dies dengan bawah 

blank tebal, dan interaksi antara dies dengan bawah 

blank tipis dengan cara yang sama seperti diatas dengan 

menggunakan step “initial”. 

 
Gambar 3.16. Modul Interaction 



Selain itu, dapat juga memberikan constraint pada dies, 

punch dan blank holder yang akan ditabrakkan dengan jenis 

rigid body element.  

1. Double klik constraint, berikan nama punch pada kotak 

name dan pilih rigid body, continue 

2. Pada edit Constraint, klik none pada body (element), klik 

tombol edit, pada promp area klik sets dan pilih punch, 

kemudian pada reference point, pilih edit, pada set pilih 

Rp-punch. 

3. Diulangi lagi untuk constraint pada Dies, dan Blank 

Holder dengan cara yang sama seperti di atas setelah 

selesai klik OK 

 
Gambar 3.17. Menentukan constraint untuk punch, dies dan blank 

holder 
 

3.3.1.7. Amplitudes modul ABAQUS/CAE 

Modul amplitudes dugunakan untuk mengatur frekuensi 

dan amplitudo pada saat simulasi.  



Berikut langkah-langkahnya : 

1. Klik dua kali pada modul amplitudes pilih smooth step, 

continue 

2. pada edit amplitudes pilih step time dan masukkan angka 

di bawah ini. 

 
  Gambar 3.18. Modul amplitudes 

 

3.3.1.8. Load Modul ABAQUS/CAE 

Modul load digunakan untuk menentukan jenis beban 

yang dikenakan pada model.  

1. Klik dua kali pada modul load, berikan nama ”holder 

dengan gaya”, step dipilih holder ke bawah, pilih katagory 

mechanical dan pilih concentraced force,continue 

2. Pada region selection pilih Rp-holder, continue. Pada 

dialog box edit load masukkan harga pada CF2 = -19600. 

dan pilih OK. 

 



 
Gambar 3.19. Modul load 

Selain itu pada modul load bisa untuk menentukan 

boundary conditions pada benda yang dianalisis.. Total 

boundary condition dalam simulasi ini sebanyak sepuluh 

boundary conditions.  

Tabel 3.2. Step boundary condition 

Nama 
BCS Step Type Region Boundary 

conditon 

BC 1 Initial Displacement/rotation Rp-
Holder 

UR1,UR2,UR3 

BC 2 Initial Displacement/rotation Rp-
Holder 

U1, U2, U3 

BC 3 Initial Displacement/rotation Rp-
Punch 

U1, U2, U3             

BC 4 Initial Displacement/rotation Rp-
Punch 

UR1,UR2,UR3 

BC 5 Initial Displacement/rotation Rp-Dies U1, U2, U3 

BC 6 Initial Displacement/rotation Rp-Dies UR1,UR2,UR3 

BC 7 holder 
kebawah 

Displacement/rotation Rp-
Holder 

U2 = -0.00032 



BC 8 Punch & 
holder 

dengan 
gaya 

Displacement/rotation Rp-
Punch 

U2 = - 0.04 

BC 9 Punch 
keatas 

Displacement/rotation Rp-
Punch 

U2 = 0.04 

BC 10 Punch 
keatas 

ENCASTRE Picked U1=U2=U3=UR
1=UR2=UR3=0 

 

 
Gambar 3.20. Modul boundary condition 

 

3.3.1.9.  Mesh Modul ABAQUS/CAE 

Modul Mesh dipergunakan untuk mengontrol 

pembuatan mesh pada model. Jumlah node dan element bisa 

dikontrol dengan menggunakan mesh control, termasuk 

bentuk element mesh serta bagaimana penempatan jumlah 

nodenya. Mesh memegang peranan yang sangat penting 

dalam menentukan keakuratan analisis dan simulasi, karena 

jumlah atau node yang diberikan pada model akan 

mempengaruhi ketelitian hasil simulasi. Untuk mencapai hal ini 



biasanya bagian yang diteliti diberikan jumlah element yang 

lebih banyak daripada bagian yang diteliti. 

1. Pada modul Mesh, pilih blank RST14 dan klik tanda (+), 

double klik mesh. 

2. Pada menu bar, pilih mesh dan pilih element type, dan 

ubah element library, diganti dengan explicit, pilih 3D 

stress, OK 

 
 Gambar 3.21. Modul element type 

3. Pada menu bar, klik seed dan pilih part dan masukkan 

0.001 pada seed size. 

 
Gambar 3.22. Modul seed 



4. Pada menu bar, klik Mesh dan pilih part, klik yes pada 

promp area. 

 
Gambar 3.23. Hasil Meshing Part 

5. Diulangi lagi untuk blank holder, Punch dan Dies. 

 

3.3.1.10. Job modul ABAQUS/CAE 

Modul Job berfungsi untuk mendeskripsikan model 

kemudian diserahkan kepada program ABAQUS untuk 

melakukan analisis numeric. Pada modul ini bisa dikontrol 

apakah simulasi yang dilakukan berhasil atau tidak, jika terjadi 

error message di dalam prompt area maka bisa kembali ke 

modul sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi 

selama proses interasi numeric yang dilakukan oleh ABAQUS 

solver.  Berikut langkah-langkahnya : 

1. Double klik modul job, masukkan nama RST14 pada 

kotak name, continue, kemudian klik OK 



 
Gambar 3.24. Modul job 

2. Klik kanan pada Job RST14  tadi dan klik submit. 

3. Klik kanan pada Job RST14, dan pilih monitor untuk 

memonitor jalanya proses running. 

                                               

3.3.1.11. Visualization Modul ABAQUS/CAE 

Modul Visualisasi berfungsi untuk menampilkan hasil 

simulasi yang dinyatakan berhasil di dalam ABAQUS Explicit 

dan ABAQUS Solver input file. Disini bisa dilihat tampilan 

model yang telah dibuat dalam bentuk animasi gerak. 

Pengamatan dapat dilakukan pada model meliputi daerah 

yang mengalami penyerapan energi yang tinggi, deformasi 

yang dialami benda uji.  



 
Gambar. 3.25. Visualisasi punch, blank holder, blank, dan dies 

 
 

3.3.1.12. Visualisasi grafik 

Dari modul Visualisasi dapat ditampilkan grafik yang 

menjadi acuan untuk melakukan analisis. Keluaran yang 

diinginkan bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Berikut cara 

menampilkan grafik hasil simulasi: 

1. Pilih History output request, lalu klik kanan dan pilih 

Create. 

 
Gambar 3.26. Create History 

2. Pada domain pilih set dan rp-punch. 

3. Pada output variables, pilih displacement/velocity/ 

acceleration,  U, translation and rotations,  kemudian pilih 

U2. 



4. Pilih forces/reactions, RF, reaction forces and moment, 

kemudian pilih RF2. 

5. Ok 

  
Gambar 3.27. Edit History output request 

 

 

 

 



3.3.1.13. Visualisasi video 

Dari modul visualisasi dapat ditampilkan / diimport ke 

dalam bentuk video dengan format AVI. Berikut cara 

mengubah file ke dalam bentuk video : 

1. Dalam modul visualization , klik menu animate kemudian 

pilih save as. 

 
Gambar 3.28. save image animation 

2. Tentukan nama file dan lokasi untuk menyimpan hasil 

animasi pada kotak file name. 

3. Terakhir klik OK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
 
 

Pada bab ini akan dibahas hasil dari penelitian uji deep drawing 

yang menggunakan 4 jenis material yaitu RST14, RST13, kuningan 

(Brass), dan aluminium. Penelitian dilakukan dengan metode elemen 

hingga yang menggunakan paket software Abaqus. Untuk mengetahui 

sifat plastisitas dari material tersebut, maka dilakukan uji tarik terlebih 

dahulu. Bagian pertama dari bab ini merupakan analisis terhadap sifat 

plastisitas yang diperoleh dari uji tarik. Bagian kedua merupakan analisis 

terhadap produk hasil simulasi deep drawing, terutama membahas 

pengaruh sifat plastisitas terhadap hasil produk deep drawing, yang dapat 

berupa cacat kerut (wrinkling) atau menghasilkan produk yang sempurna.  

4.1. Analisis Hasil Uji Tarik Material  

4.1.1. Property stainless steel RST14: 
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Gambar 4.1. Kurva tegangan - regangan nominal stainless steel 

RST14 hasil uji tarik 
 

Dari hasil uji tarik yang menghasilkan nilai tegangan dan regangan 

nominal tersebut maka kemudian dihitung nilai tegangan dan regangan 



sebenarnya (true stress- true strain), dan juga nilai Modulus Young (E) 

sebagai berikut: 

Modulus Young, E = Tegangan saat luluh/regangan saat luluh  

         
y

yE
ε
σ

=  

          E = 3.34E+10 Pa  

Tabel 4.1. Properti material stainless steel RST14 
Engineering strain  Engineering stress  True strain  True stress  Plastic strain  

0.000 0.00E+00 0.000 0.00E+00  
0.005 1.98E+08 0.005 1.99E+08  
0.010 3.30E+08 0.010 3.33E+08 0.000 
0.015 3.52E+08 0.015 3.57E+08 0.004 
0.020 3.63E+08 0.020 3.70E+08 0.009 
0.025 3.85E+08 0.025 3.95E+08 0.013 
0.030 3.96E+08 0.030 4.08E+08 0.017 
0.035 4.07E+08 0.034 4.21E+08 0.022 
0.040 4.18E+08 0.039 4.35E+08 0.026 
0.045 4.29E+08 0.044 4.48E+08 0.031 
0.050 4.40E+08 0.049 4.62E+08 0.035 
0.055 4.46E+08 0.054 4.70E+08 0.040 
0.060 4.51E+08 0.058 4.78E+08 0.044 
0.065 4.62E+08 0.063 4.92E+08 0.048 
0.070 4.68E+08 0.068 5.00E+08 0.053 
0.075 4.73E+08 0.072 5.08E+08 0.057 
0.080 4.79E+08 0.077 5.17E+08 0.062 
0.085 4.84E+08 0.082 5.25E+08 0.066 
0.090 4.88E+08 0.086 5.32E+08 0.070 
0.095 4.90E+08 0.091 5.36E+08 0.075 
0.100 4.95E+08 0.095 5.45E+08 0.079 
0.105 5.01E+08 0.100 5.53E+08 0.083 
0.110 5.06E+08 0.104 5.62E+08 0.088 
0.115 5.09E+08 0.109 5.68E+08 0.092 
0.120 5.11E+08 0.113 5.72E+08 0.096 
0.125 5.13E+08 0.118 5.77E+08 0.101 
0.130 5.15E+08 0.122 5.82E+08 0.105 
0.135 5.17E+08 0.127 5.87E+08 0.109 
0.140 5.19E+08 0.131 5.92E+08 0.113 
0.145 5.21E+08 0.135 5.97E+08 0.118 
0.150 5.26E+08 0.140 6.05E+08 0.122 
0.155 5.24E+08 0.144 6.05E+08 0.126 
0.160 5.25E+08 0.148 6.09E+08 0.130 
0.165 5.31E+08 0.153 6.18E+08 0.134 
0.170 5.31E+08 0.157 6.21E+08 0.138 
0.175 5.31E+08 0.161 6.23E+08 0.143 



0.180 5.25E+08 0.166 6.20E+08 0.147 
0.185 5.24E+08 0.170 6.20E+08 0.151 
0.190 5.23E+08 0.174 6.22E+08 0.155 
0.195 5.21E+08 0.178 6.23E+08 0.160 
0.200 5.19E+08 0.182 6.23E+08 0.164 
0.205 5.17E+08 0.186 6.23E+08 0.168 
0.210 5.15E+08 0.191 6.23E+08 0.172 
0.215 5.10E+08 0.195 6.19E+08 0.176 
0.220 5.06E+08 0.199 6.17E+08 0.180 
0.225 4.99E+08 0.203 6.11E+08 0.185 
0.230 4.95E+08 0.207 6.09E+08 0.189 
0.235 4.90E+08 0.211 6.05E+08 0.193 
0.240 4.83E+08 0.215 5.99E+08 0.197 
0.245 4.62E+08 0.219 5.75E+08 0.202 
0.246 4.40E+08 0.220 5.48E+08 0.204 

 

4.1.2. Property stainless steel RST13: 
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Gambar 4.2. Kurva tegangan - regangan nominal stainless steel 

RST13 hasil uji tarik 
 

Modulus Young, E = Tegangan saat luluh/regangan saat luluh 

y

yE
ε
σ

=  

E = 1.44E+10 Pa 

Tabel 4.2. Properti material stainless steel RST13 
Engineering strain  Engineering stress  True strain  True stress  Plastic strain  

0.000 0.00E+00 0.000 0.00E+00  
0.012 3.23E+08 0.012 3.27E+08  
0.024 4.42E+08 0.024 4.53E+08  
0.036 4.93E+08 0.035 5.11E+08 0.000 
0.048 5.27E+08 0.047 5.52E+08 0.009 
0.060 5.36E+08 0.058 5.68E+08 0.019 
0.072 5.61E+08 0.070 6.01E+08 0.028 



0.084 5.78E+08 0.081 6.27E+08 0.037 
0.096 5.95E+08 0.092 6.52E+08 0.047 
0.108 6.04E+08 0.103 6.69E+08 0.056 
0.120 6.12E+08 0.113 6.85E+08 0.066 
0.132 6.21E+08 0.124 7.02E+08 0.075 
0.144 6.29E+08 0.135 7.20E+08 0.085 
0.156 6.38E+08 0.145 7.37E+08 0.094 
0.168 6.46E+08 0.155 7.55E+08 0.103 
0.180 6.46E+08 0.166 7.62E+08 0.113 
0.192 6.63E+08 0.176 7.90E+08 0.121 
0.204 6.72E+08 0.186 8.08E+08 0.130 
0.216 6.80E+08 0.196 8.27E+08 0.138 
0.228 6.88E+08 0.205 8.45E+08 0.147 
0.240 6.89E+08 0.215 8.54E+08 0.156 
0.252 6.97E+08 0.225 8.73E+08 0.164 
0.264 7.06E+08 0.234 8.92E+08 0.173 
0.276 7.14E+08 0.244 9.11E+08 0.181 
0.288 7.18E+08 0.253 9.25E+08 0.189 
0.300 7.23E+08 0.262 9.39E+08 0.197 
0.312 7.26E+08 0.272 9.53E+08 0.206 
0.324 7.31E+08 0.281 9.68E+08 0.214 
0.336 7.40E+08 0.290 9.88E+08 0.221 
0.348 7.43E+08 0.299 1.00E+09 0.229 
0.360 7.48E+08 0.307 1.02E+09 0.237 
0.372 7.52E+08 0.316 1.03E+09 0.245 
0.384 7.57E+08 0.325 1.05E+09 0.252 
0.396 7.60E+08 0.334 1.06E+09 0.260 
0.408 7.65E+08 0.342 1.08E+09 0.268 
0.420 7.69E+08 0.351 1.09E+09 0.275 
0.432 7.72E+08 0.359 1.11E+09 0.283 
0.444 7.74E+08 0.367 1.12E+09 0.290 
0.456 7.77E+08 0.376 1.13E+09 0.297 
0.468 7.79E+08 0.384 1.14E+09 0.305 
0.480 7.82E+08 0.392 1.16E+09 0.312 
0.492 7.86E+08 0.400 1.17E+09 0.319 
0.504 7.89E+08 0.408 1.19E+09 0.326 
0.516 7.93E+08 0.416 1.20E+09 0.333 
0.528 7.97E+08 0.424 1.22E+09 0.340 
0.540 8.01E+08 0.432 1.23E+09 0.346 
0.552 8.04E+08 0.440 1.25E+09 0.353 
0.564 8.08E+08 0.447 1.26E+09 0.360 
0.576 8.12E+08 0.455 1.28E+09 0.366 
0.588 8.15E+08 0.462 1.29E+09 0.373 
0.600 8.19E+08 0.470 1.31E+09 0.379 
0.600 7.91E+08 0.470 1.26E+09 0.382 

 
 
 
 
 



4.1.3. Property Kuningan (Brass): 
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Gambar 4.3. Kurva tegangan - regangan nominal brass  

 
Modulus Young, E = Tegangan saat luluh/regangan saat luluh 

y

yE
ε
σ

=  

E = 1.59E+09 Pa 

Tabel 4.3. Properti material Brass 
Engineering strain  Engineering stress  True strain  True stress  Plastic strain  

0.000 0.00E+00 0.000 0.00E+00  
0.012 3.30E+07 0.012 3.34E+07  
0.024 3.68E+07 0.024 3.76E+07 0.000 
0.036 4.20E+07 0.035 4.35E+07 0.008 
0.048 4.43E+07 0.047 4.64E+07 0.018 
0.060 5.10E+07 0.058 5.41E+07 0.024 
0.072 5.40E+07 0.070 5.79E+07 0.033 
0.084 5.47E+07 0.081 5.93E+07 0.043 
0.096 5.75E+07 0.092 6.31E+07 0.052 
0.108 6.04E+07 0.103 6.69E+07 0.060 
0.120 6.32E+07 0.113 7.08E+07 0.069 
0.132 6.60E+07 0.124 7.47E+07 0.077 
0.144 6.74E+07 0.135 7.71E+07 0.086 
0.156 6.88E+07 0.145 7.96E+07 0.095 
0.168 7.02E+07 0.155 8.20E+07 0.104 
0.180 7.16E+07 0.166 8.45E+07 0.112 
0.192 7.31E+07 0.176 8.71E+07 0.121 
0.204 7.45E+07 0.186 8.96E+07 0.129 
0.216 7.59E+07 0.196 9.23E+07 0.137 
0.228 7.73E+07 0.205 9.49E+07 0.146 
0.240 7.87E+07 0.215 9.76E+07 0.154 
0.252 8.01E+07 0.225 1.00E+08 0.162 
0.264 8.15E+07 0.234 1.03E+08 0.169 
0.276 8.30E+07 0.244 1.06E+08 0.177 



0.288 8.44E+07 0.253 1.09E+08 0.185 
0.300 8.58E+07 0.262 1.12E+08 0.192 
0.312 8.73E+07 0.272 1.14E+08 0.199 
0.324 8.82E+07 0.281 1.17E+08 0.207 
0.336 8.91E+07 0.290 1.19E+08 0.215 
0.348 9.00E+07 0.299 1.21E+08 0.222 
0.360 9.09E+07 0.307 1.24E+08 0.230 
0.372 9.18E+07 0.316 1.26E+08 0.237 
0.384 9.28E+07 0.325 1.28E+08 0.244 
0.396 9.37E+07 0.334 1.31E+08 0.251 
0.408 9.46E+07 0.342 1.33E+08 0.258 
0.420 9.55E+07 0.351 1.36E+08 0.265 
0.432 9.64E+07 0.359 1.38E+08 0.272 
0.444 9.74E+07 0.367 1.41E+08 0.279 
0.456 9.80E+07 0.376 1.43E+08 0.286 
0.468 9.92E+07 0.384 1.46E+08 0.292 
0.480 1.00E+08 0.392 1.48E+08 0.299 
0.492 1.01E+08 0.400 1.51E+08 0.305 
0.504 1.02E+08 0.408 1.53E+08 0.311 
0.516 1.02E+08 0.416 1.55E+08 0.319 
0.528 1.02E+08 0.424 1.56E+08 0.326 
0.540 1.02E+08 0.432 1.57E+08 0.333 
0.552 1.02E+08 0.440 1.59E+08 0.340 
0.564 1.02E+08 0.447 1.60E+08 0.347 
0.576 1.02E+08 0.455 1.61E+08 0.354 
0.588 1.02E+08 0.462 1.62E+08 0.360 

 
4.1.4. Property Aluminium: 
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Gambar 4.4. Kurva tegangan - regangan nominal Aluminium  

  
Modulus Young, E = Tegangan saat luluh/regangan saat luluh  

y

yE
ε
σ

=  

E = 1.57E+10 Pa   



Tabel 4.4. Properti material Aluminium 
Engineering  

strain 
Engineering  

stress 
True  

strain 
True  

stress 
Plastic  
strain 

     
0 0 0.000 0.00E+00  

6.00E-05 3.00E+06 0.000 3.00E+06  
7.40E-04 2.70E+07 0.001 2.70E+07  
1.42E-03 3.60E+07 0.001 3.61E+07  
2.10E-03 4.50E+07 0.002 4.51E+07  
2.78E-03 4.80E+07 0.003 4.81E+07  
3.46E-03 5.40E+07 0.003 5.42E+07 0.000 
4.14E-03 5.70E+07 0.004 5.72E+07 0.000 
4.82E-03 6.30E+07 0.005 6.33E+07 0.001 
5.50E-03 6.60E+07 0.005 6.64E+07 0.001 
6.18E-03 6.90E+07 0.006 6.94E+07 0.002 
6.86E-03 7.05E+07 0.007 7.10E+07 0.002 
7.54E-03 7.20E+07 0.008 7.25E+07 0.003 
8.22E-03 7.35E+07 0.008 7.41E+07 0.003 
8.90E-03 7.50E+07 0.009 7.57E+07 0.004 
9.58E-03 7.65E+07 0.010 7.72E+07 0.005 
1.03E-02 7.80E+07 0.010 7.88E+07 0.005 
1.09E-02 7.95E+07 0.011 8.04E+07 0.006 
1.16E-02 8.10E+07 0.012 8.19E+07 0.006 
1.23E-02 8.25E+07 0.012 8.35E+07 0.007 
1.30E-02 8.40E+07 0.013 8.51E+07 0.007 
1.37E-02 8.48E+07 0.014 8.59E+07 0.008 
1.43E-02 8.55E+07 0.014 8.67E+07 0.009 
1.50E-02 8.63E+07 0.015 8.75E+07 0.009 
1.57E-02 8.70E+07 0.016 8.84E+07 0.010 
1.64E-02 8.78E+07 0.016 8.92E+07 0.011 
1.71E-02 8.85E+07 0.017 9.00E+07 0.011 
1.77E-02 8.93E+07 0.018 9.08E+07 0.012 
1.84E-02 9.00E+07 0.018 9.17E+07 0.012 

1.91E-02 9.08E+07 0.019 9.25E+07 0.013 

1.98E-02 9.15E+07 0.020 9.33E+07 0.014 

2.05E-02 9.23E+07 0.020 9.42E+07 0.014 

2.11E-02 9.32E+07 0.021 9.51E+07 0.015 

2.18E-02 9.40E+07 0.022 9.60E+07 0.015 

2.25E-02 9.48E+07 0.022 9.69E+07 0.016 

2.32E-02 9.56E+07 0.023 9.78E+07 0.017 

2.39E-02 9.65E+07 0.024 9.88E+07 0.017 

2.45E-02 9.73E+07 0.024 9.97E+07 0.018 
2.52E-02 9.81E+07 0.025 1.01E+08 0.018 
2.59E-02 9.90E+07 0.026 1.02E+08 0.019 
2.66E-02 9.99E+07 0.026 1.03E+08 0.020 
2.73E-02 1.01E+08 0.027 1.03E+08 0.020 
2.79E-02 1.02E+08 0.028 1.04E+08 0.021 
2.86E-02 1.02E+08 0.028 1.05E+08 0.022 



2.93E-02 1.03E+08 0.029 1.06E+08 0.022 
3.00E-02 1.04E+08 0.030 1.07E+08 0.023 
3.07E-02 1.05E+08 0.030 1.08E+08 0.023 
3.13E-02 1.05E+08 0.031 1.08E+08 0.024 
3.20E-02 1.02E+08 0.032 1.05E+08 0.025 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5. Gabungan kurva engineering strain – engineering stress 
 

 

Engineering stress-strain sangat berguna pada penggunaan desain 

konstruksi. Tetapi harus dipahami bahwa perhitungan Engineering stress-

strain adalah berdasarkan dimensi awal spesimen, dan tidak 

memperhitungkan perubahan dimensi akibat terkena beban. Sehingga 

ketika benda mengalami deformasi plastis perhitungan Engineering 

stress-strain hanya merupakan perkiraan saja. Untuk kebanyakan desain 

konstruksi, perkiraan pada perhitungan Engineering stress-strain ini tidak 

terlalu menjadi masalah karena pada aplikasi konstruksi tidak akan 

mentolerir terjadinya deformasi plastis. Tetapi pada proses pembentukan 

logam (metal forming) akan menekankan pada situasi deformasi plastis 

sehingga penggunaan Engineering stress-strain tidak dapat diterima 

(unacceptable). Untuk mengatasi permasalahan ini maka digunakan 
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perhitungan tegangan regangan yang sebenarnya atau true stress – 

strain.  

Definisi plastisitas dalam ABAQUS juga harus menggunakan 

tegangan sebenarnya (true stress) dan regangan sebenarnya (true strain). 

ABAQUS memerlukan informasi data tersebut pada input file, dan sebagai 

informasi data pada menu properties. Oleh karena itu maka hasil uji tarik 

pada penelitian ini harus dikonversi dulu kedalam nilai tegangan regangan 

sebenarnya sebagai berikut:  

Nominal strain dihitung dari persamaan 

1
00

0

00

0 −=−=
−

=
l

l

l

l

l

l

l

ll
nomε  

True strain kemudian dapat dihitung dari nominal strain 

menggunakan:  

)1ln( nomεε +=  

Dengan menganggap volumetric deformation diabaikan, maka  

lAAl =00  

Sehingga penampang yang terjadi dari penampang awal menjadi 

l

l
AA 0

0=  

Dengan demikian dapat diperoleh definisi true stress menjadi 
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000 l

l

l

l
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F
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nomσσ  

Dimana 
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atau yang dapat ditulis juga dalam bentuk 

nomε+1  

Maka true stress dapat dihitung dari nominal stress dan nominal 

strain:  

( )nomnom εσσ += 1  

Dekomposisi Plastic Strain 

Regangan yang diperoleh dari material test yang digunakan 

untuk mendefinisikan perilaku plastik bukanlah plastic strain pada 

meterial, tetapi berupa total strain yang terjadi. 

Oleh karena itu harus dilakukan dekomposisi terhadap total 

strain menjadi komponen elastic strain dan platic strain. Komponen 

plastic strain diperoleh dengan mengurangkan total strain dengan 

elastic strain yang besarnya adalah true stress dibagi dengan 

Young's modulus. 

Eteltpl /σεεεε −=−=  

Dimana : 

plε  adalah true plastic strain, 

tε   adalah true total strain, 

elε adalah true elastic strain, 

σ  adalah true stress, dan 

Ε adalah Young's modulus. 



 

Gambar 4.6.  Dekomposisi total strain ke komponen plastik dan elastik 

Hasil konversi nilai tegangan-regangan nominal ke dalam nilai 

tegangan regangan sebenarnya adalah sebagai berikut:  
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Gambar 4.7. Gabungan kurve true strain – true stress 

 

4.2. Analisis sifat Plastisitas Material 

 Sifat Plastisitas material ditentukan dari hasil uji tarik dan 

kebanyakan mengikuti persamaan plastisitas berdasarkan hukum 

Holomon seperti pada persamaan berikut: 

n
T Kεσ = ……………………........................................…………..(4.1) 

Brass 



Untuk mengetahui konstanta material (K) dan Indeks strain 

hardening (n) pada tiap-tiap material dari persamaan Hollomon dapat 

dihitung  seperti persamaan dibawah ini.     

A

A

LogLog

LogLog
n

εε
σσ

−
−

=
max

max ..................................................................(4.2) 

disini titik A diambil pada titik luluhnya.  

Nilai K dicari dengan memasukkan ke salah satu persamaan Holomon, 

misal pada titik luluhnya.   

a. Stainless steel RST14:  

0.0100.178

083.33E086.23E

LogLog

LogLog
n

−
+−+=  = 0.217  

Disubtitusikan: 

217.0)010.0.( 083.33E KPa =+  

K = 9.06E+08 Pa 

Sehingga persamaan plastisitasnya adalah : PaE 217.00806.9 εσ +=  

atau MPa217.0906εσ =  

b. Stainless steel RST13:  

0.0350.470

085.11E091.31E

LogLog

LogLog
n

−
+−+=  = 0.364  

n
T Kεσ =   

Disubtitusikan: 

364.0)035.0.( 085.11E KPa =+  

K = 1.72E+09 Pa 

 



Sehingga persamaan plastisitasnya adalah : Pa364.0 091.72E εσ +=  

atau MPa364.01720εσ =  

c. Brass :  

0.0240.462

073.76E081.62E

LogLog

LogLog
n

−
+−+=  = 0.491  

n
T Kεσ =   

Disubtitusikan: 

491.0)024.0.( 073.76E KPa =+  

K = 2.36E+08 Pa 

Sehingga persamaan plastisitasnya adalah : Pa491.0 082.36E εσ +=  

atau MPa491.0236εσ =  

d. Aluminium:  

0.0030.031

074.52E081.08E

LogLog

LogLog
n

−
+−+=  = 0.319  

n
T Kεσ =   

Disubtitusikan: 

319.0)003.0.( 075.42E KPa =+  

K = 3.30E+08 Pa 

Sehingga persamaan plastisitasnya adalah : Pa319.0  083.30E εσ +=   

atau MPa319.0330εσ =  

 

 

 



Dari hasil sifat plastisitas beberapa material, berikut adalah tabel 

kesimpulannya: 

Tabel 4.5. Sifat plastisitas material 
No Material n K (Pa) n

T Kεσ =  

1 Stainless steel RST14  0.217  9.06E+08  MPa217.0906εσ =  

2 Stainless steel RST13 0.364 1.72E+09 MPa364.01720εσ =  

 3 Brass 0.491  2.36E+08  MPa491.0236εσ =   

4 Aluminium  0.319  3.30E+08  MPa319.0330εσ =  

 

Penjelasan arti fisik dari n (Physical significance of the strain 

hardening exponent) 

Eksponen strain hardening index, n sangat berguna dalam 

menentukan perilaku material selama mengalami operasi forming. 

Sebagai contoh, nilai n dari stainless steel RST14 = 0.21 menunjukkan 

bahwa material tersebut  adalah sulit dimesin (poor machinability) karena 

menyebabkan kenaikan kekuatan dan kekerasan material yang besar 

sehingga membutuhkan gaya pemotongan yang besar pula.  

 

4.3. Analisis Hasil Simulasi Produk Deep Drawing  

4.3.1. Gambar produk hasil simulasi  

Gambar berikut ini menunjukkan hasil simulasi proses deep 

drawing pelat ke empat material yang diambil dari berbagai sudut 

pandang. Legend tegangan Von Mises disertakan untuk 

menunjukkan tegangan rata-rata yang terjadi pada pelat setelah 

mengalami proses drawing atau penarikan.   



a. Stainless steel RST 14   

 

a) Pandangan isometri 

 

 

b) Pandangan depan 

 

 

c) Pandangan kanan 

 



 

d) Pandangan bawah 

Gambar 4.8. Hasil simulasi deep drawing material Stainless  steel RST14 

 

b. Stainless steel RST13  

 

a) Pandangan isometri 

 



 

b) Pandangan depan 

 

 

c) Pandangan kanan 

  

 

d) Pandangan  bawah 

Gambar 4.9. Hasil simulasi deep drawing material stainless  steel RST13 



c. Brass 

 

a) Pandangan isometri  

 

 
b) Pandangan depan  

 

 

c) Pandangan kanan  



 

d) Pandangan bawah  

Gambar 4.10. Hasil simulasi deep drawing material Brass  

 

d. Aluminium  

 

a) Pandangan isometri  

 



 
b) Pandangan depan  

 

 
c) Pandangan kanan  

 

 
d) Pandangan bawah 

Gambar 4.11. Hasil simulasi deep drawing material Aluminium  

  



Dari hasil proses simulasi dapat diketahui tegangan 

maksimum yang dialami oleh masing-masing material yang ditandai 

dengan warna merah. Misal material Stainless Steel RST14 

mengalami tegangan maksimum sebesar 6.212E08 Pa, material 

Stainless Steel (RST13) mengalami tegangan maksimum 1.223E09 

Pa, material Brass (kuningan) mengalami tegangan maksimum 

1.482E08 Pa, dan  material aluminium mengalami tegangan 

maksimum 1.05 E08 Pa.   

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tegangan 

maksimum terjadi pada beberapa lokasi, yang secara umum terjadi 

pada daerah dinding produk. Tegangan maksimum menunjukkan 

bahwa pada posisi tersebut pelat mengalami regangan maksimum 

atau mengalami penipisan atau pengurangan ketebalan yang 

terbesar atau lebih besar. Kemungkinan terjadinya robek biasanya 

diawali dari daerah yang mengalami tegangan maksimum tersebut.   

Sebaliknya pelat juga akan mengalami tegangan minimum 

dan kebanyakan terjadi pada bagian tengah bawah produk pada 

bagian flange. Pada bagian ini memang pelat mengalami regangan 

paling kecil atau karena sebagian pelat tidak mengalami penarikan 

atau drawing.  

Dari hasil simulasi proses deep drawing terhadap ke empat 

material juga dapat diketahui yaitu terjadinya wrinkling (kerutan) di 

semua bagian flange atau bagian pelat yang berhadapan dengan 

blank holder. Hal ini menunjukkan bahwa gaya jepit oleh blank 



holder pada proses deep drawing tersebut masih kurang besar. 

Penentuan gaya jepitan (blank holder force) yang optimum untuk 

mencegah terjadinya wrinkling sepengetahuan penulis, sampai saat 

ini masih belum diketahui. Selain di bagian flange tersebut, kerutan 

juga sedikit dialami di bagian tengah pelat yang mengalami 

tegangan maksimum. Seperti diketahui bahwa pada bagian 

tersebut pelat mengalami penipisan yang besar sehingga 

menciptakan celah (clearance) yang memungkinkan terjadinya 

wrinkling. Wrinkling di daerah tengah tersebut biasanya tidak dapat 

ditolerir dan harus dihindari. Untuk mengatasi masalah ini maka 

khusus di bagian ini, desainer harus dapat memprediksi seberapa 

penipisan yang akan terjadi sehingga dapat membuat desain dies 

yang lebih akurat yang dapat mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya wrinkling.  Pada masing-masing material, secara umum 

kondisi wrinkling adalah hampir sama yaitu terjadi wrinkling 

(kerutan) di bagian flange dan sedikit di bagian tengah produk.  

Selain kerutan yang merupakan bentuk cacat produk, pada 

simulasi material aluminium juga menghasilkan cacat pecah 

(fracture). Pecah pada aluminium ini terjadi pada bagian dinding 

pelat.  

 

4.3.2. Grafik gaya penekanan terhadap waktu penekanan   

Berikut ini adalah grafik hasil simulasi besar gaya 

penekanan terhadap waktu penekanan. Dari gambar tersebut dapat 



dijelaskan bahwa gaya penekanan akan meningkat dari nol secara 

perlahan sampai menuju puncak, dan kemudian akan turun lagi 

secara drastis menuju nol. Grafik ini sudah sesuai dengan teori 

dimana gaya penekanan pada proses deep drawing akan 

membentuk seperti kurva distribusi normal.  

a. Stainless Steel RST 14 

 

b. Stainless Steel RST 13 

 



c. Brass 

 

d. Aluminium  

 
Gambar 4.12. Grafik gaya penekanan-waktu penekanan empat material  

 
Dari hasil proses simulasi dapat diketahui gaya penekanan 

maksimum yang dialami oleh masing-masing material. Material Stainless 

Steel RST14 mengalami gaya penekanan maksimum sebesar 81.76 kN, 



material Stainless Steel (RST13) mengalami gaya penekanan maksimum 

109.2 kN, material Brass (kuningan) mengalami gaya penekanan 

maksimum 10.27 kN, dan  material aluminium mengalami gaya 

penekanan maksimum 106.8 kN.    

 Hasil simulasi gaya penekanan terhadap material RST 14 

menunjukkan bahwa gaya penekanan maksimal yaitu sebesar 81.76 kN, 

terjadi ketika penekanan berjalan sekitar 2.5 detik atau mencapai 

kedalaman 2.5 cm dari awal penekanan. Pada posisi ini memang pelat 

telah mengalami dua kali penarikan sesuai dengan desain diesnya. 

Setelah melewati penekanan sedalam 3 cm maka gaya penekanan akan 

nol karena tidak ada lagi beban dan saat itu penekan telah bergerak 

kembali ke posisi awal sebelum penekanan. Proses ini terjadi pada step 

punch ke atas. 

 

4.4. Analisis Perbandingan antara Hasil Simulasi da n Eksperimen   

4.4.1. Perbandingan antara hasil simulasi dan eksperimen 

terhadap kualitas produk 

a. Stainless steel RST14 

 

Gambar 4.13(a). Spesimen material Stainless steel RST 14 setelah 
pengujian 



b. Stainless steel RST13 

 

Gambar 4.13(b). Spesimen Stainless steel RST 13 setelah pengujian 

 

c. Brass 

 

Gambar 4.13(c). Spesimen kuningan setelah pengujian 

 

d. Aluminium 

 

Gambar 4.13(d). Spesimen alumunium setelah pengujian  

Pecah 



Dari perbandingan antara hasil simulasi dan eksperimen maka 

dapat diperoleh validasi bahwa hasil simulasi telah sesuai dan mendekati 

hasil eksperimen. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses deep 

drawing telah berhasil untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan 

desain, dan sebagian produk mengalami kerutan di bagian flange, dan 

sedikit pada bagian dinding.   

 

4.4.2. Perbandingan antara hasil simulasi dan eksperimen 

terhadap gaya penekanan 
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Gambar 4.14. Gabungan grafik empat material  

Perbandingan gaya penekanan maksimum antara empat material 

yang diuji menunjukkan bahwa gaya penekenan tertinggi dialami untuk 

menekan material Stainless steel RST 13, yang disusul oleh Stainless 

steel RST 14 dan Aluminium. Gaya penekanan terkecil adalah untuk 

material Brass.   

 

 



4.5. Analisis Hubungan antara Sifat Plastisitas dan  Kualitas Produk  

Tabel 4.6. perbandingan antara sifat plastisitas dan kualitas produk 

No Material n K (Pa) 
Gaya 

Penekanan 
maksimum, kN 

Kualitas produk  

1 Stainless 
steel RST14  

0.217  9.06E+08  81.76 

Produk dari 
dinding ke bawah 
baik, wrinkling di 

flange. 

2 Stainless 
steel RST13 

0.364 1.72E+09 109.2 

Produk dari 
dinding ke bawah 
baik, wrinkling di 

flange. 

 3 Brass 0.491  2.36E+08  10.27 

Produk dari 
dinding ke bawah 
baik, wrinkling di 

flange. 
4 Aluminium  0.319  3.30E+08  106.8 Pecah di dinding  

 
Dari tabel di atas dapat diperoleh hubungan antara sifat plastisitas 

dan kualitas produk hasil proses deep drawing untuk ke empat material, 

yaitu bahwa nilai n yang besar sangat baik untuk proses sheet formability, 

karena menunjukkan ketahanan yang besar terhadap local necking. 

Ketika material yang mempunyai nilai n tinggi mulai necking maka daerah 

plastis mengeras dengan cepat dan menyebabkan material lebih lunak. 

Sebaliknya pada material yang mempunyai nilai n rendah maka necking 

akan cepat terjadi secara lokal dan menyebabkan failure pada strain yang 

rendah. 

 

4.6. Analisis Pemilihan Material Berdasarkan Hasil Eksperimen  

Dari berbagai pertimbangan maka dapat disimpulkan bahwa proses 

deep drawing membutuhkan material yang mempunyai sifat plastisitas 

yang cukup tinggi. Untuk mendapatkan sifat plastisitas dibutuhkan uji tarik 

terlebih dulu.   



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada bab ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil eksperimen dan simulasi proses deep drawing terhadap 

ke empat material terjadi wrinkling (kerutan) di semua bagian flange 

atau bagian pelat yang berhadapan dengan blank holder. Secara 

umum tegangan terbesar terjadi pada bagian dinding produk dan 

tegangan terkecil terjadi pada bagian tengah bawah produk. 

2. Pengaruh sifat plastisitas terhadap kualitas produk hasil proses 

deep drawing untuk ke empat material, yaitu bahwa nilai n yang 

besar sangat baik untuk proses sheet formability. Sebaliknya pada 

material yang mempunyai nilai n rendah maka necking akan cepat 

terjadi secara lokal dan menyebabkan failure pada strain yang 

rendah. 

5.2. Saran 

1. Perlu dilakukan suatu eksperimen yang mendukung dari simulasi 

software. 

2. Perlu kejelian dalam analisis suatu data. 

3. Perlu pemahaman software ABAQUS yang lebih tinggi dalam 

mengalisis suatu kasus. 

4. Perlu kesabaran yang tinggi dalam menghadapi berbagai 

masalah dalam proses simulasi dan analisa serta tidak mudah 

menyerah. 
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