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ANALISA PEMBENTUKAN MANGKUK BAHAN PLAT ALUMINIUM 

1.0 MM DENGAN METODE METAL SPINNING MENGGUNAKAN 

VARIASI KECEPATAN PUTARAN (400, 605, DAN 900 RPM) 

 
Abstrak 

Metal Spinning adalah proses pembentukan yang mana plat dari logam yang 

diputar dengan kecepatan tertentu dan di beri tekanan menggunakan tuas 

pembentuk sehingga plat logam terbentuk menyerupai bentuk pola (mandrel). 

Kombinasi gerak putar dan gaya tekan dari tuas pembentuk akan menyebabkan 

deformasi pada plat logam sehingga menghasilkan produk mangkuk. Mesin yang 

dipakai dalam dalam proses metal spinning ini merupakan mesin bubut yang telah 

dimodifikasi. Tujuan penelitian tugas akhir ini yaitu mengidentifikasi pengaruh 

kecepatan RPM terhadap kekasaran permukaan dinding pada hasil benda kerja, 

mengidentifikasi pengaruh kecepatan RPM terhadap ketebalan permukaan pada 

hasil benda kerja. Penelitian ini menggunakan bahan aluminium alloy 1100 yang 

berbentuk plat dengan ketebalan 1 mm dengan diameter 230 mm. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

kekasaran permukaan rata-rata benda uji menunjukkan bahwa semakin cepat 

putaran mandrel berbanding terbalik dengan kekasaran yang didapat,hasil 

pengujian distribusi ketebalan menunjukkan jika pada kecepatan 400 RPM 

mengalami distribusi ketebalan dengan sedikit perubahan. 

 
Kata Kunci: Mangkuk, Metal Spinning, Aluminium, RPM. 

Abstract 

Metal Spinning is the process of forming in which a metal plate is rotated at a 

certain speed and is pressurized using a forming lever so that the metal plate is 

formed in the form of a pattern (mandrel). The combination of the rotary motion 

and the compressive force of the forming lever will cause deformation on the 

metal plate so as to produce the product. The machine used in the metal spinning 

process is a modified lathe. The purpose of this final project research is about the 

comparison of the speed of RPM to the wall surface roughness on the work, while 
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the RPM on the surface of the object. This study uses an 1100 aluminum alloy 

shaped plate with a thickness of 1 mm with a diameter of 230 mm. Based on the 

results of research and discussion can conclude the results of research on the 

purpose of the average test based on the results of the Mandrel acceleration test is 

inversely proportional to the Roughness obtained, the results of the distribution 

test that measures usage at a speed of 400 RPM. 

Keywords: Bowls, Metal Spinning, Aluminum, RPM. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia perindustrian terdapat banyak proses-proses pembentukan plat 

logam. Salah satu proses pembentukkan plat logamnya dengan cara metal 

spinning/shear spinning, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

pembentukkan logam, pengurangan lapisan logam dengan kombinasi sumbu 

simetris, gerak rotasi, dan kekuatan tekan. 

Metal spinning merupakan proses pembentukkan logam, di mana piringan dari 

logam yang diputar dengan kecepatan tinggi dan dibentuk menjadi menyerupai 

pola (mandrel). Spinning memberikan alternatif yang murah dibandingkan dengan 

stamping, pengecoran dan proses pembentukkan logam lainnya. Dengan teknik ini 

juga dapat memberikan pendekatan praktis operasi standar untuk industri 

pembentukkan dan dengan demikian meningkatkan kualitas produk dan efisiensi 

produksi. Kebanyakan mesin metal spinning yang ada adalah modifikasi dari 

mesin bubut, kecuali untuk skala industri mengengah. Dalam mesin metal 

spinning yang terpenting adalah adanya mandrel, penjepit, roller, dan dudukan 

roller. Mesin metal spinning juga terdapat mesin manual dan mesin otomatis yang 

mana mesin manual butuh latihan berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 

Untuk mengupas pengaruh penambahan kecepatan RPM (400, 605, dan 900) 

pada proses metal spinning dengan bahan plat aluminium dengan tebal 1,0 mm, 

dilihat dari distribusi ketebalan dinding dan kekasaran permukaan, maka penulis 

melakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan kecepatan RPM (400, 605, 
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dan 900) pada proses metal spinning dengan bahan aluminium dengan tebal 1.0 

mm. 

1.2 Perumusan Masalah 

 
Bagaimana hasil dari pengaruh penambahan kecepatan RPM (400,605,900) pada 

proses metal spinning dengan bahan plat alumunium dengan tebal 1,0 mm, dilihat 

dari kekasaran permukaan dan distribusi ketebalan akhir dinding ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

1) Mengidentifikasi pengaruh kecepatan RPM terhadap kekasaran permukaan 

dinding pada hasil benda kerja. 

2) Mengidentifikasi pengaruh kecepatan RPM terhadap distribusi ketebalan 

permukaan pada hasil benda kerja. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1) Proses pemesinan menggunakan mesin bubut. 

2) Pembentukkan dilakukan manual dengan metode metal spinning. 

3) Proses pemesinan menggunakan pelumas (oli). 

4) Material yang digunakan adalah plat aluminium tipe 1100 tebal 1,0 mm 

dengan diameter 240 mm. 

5) Gaya penekanan dianggap konstan 

6) Kecepatan putaran spindle dengan variasi 400 rpm, 605 rpm, dan 900 rpm. 

7) Menggunakan roller dengan diameter 85 mm dan radius 6,0 mm. 

8) Proses pengukuran ketebalan akhir menggunakan micrometer digital. 

9) Proses pengukuran kekasaran permukaan menggunakan alat surface 

roughness tester. 

10) Analisa kekasaran permukaan dilakukan pada kekasaran rata-rata (Ra). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Memberikan ilmu pengetahuan umum dalam bidang pembentukan. 

2) Memberikan referensi mengenai pembentukan metal spinning sebagai 

salah satu pembentukan alternatif yang efektif dan efisien. 
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3) Memberikan informasi mengenai pengaruh hasil dari penambahan 

kecepatan terhadap kekasaran dan ketebalan pada proses metal spinning. 

4) Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang juga 

berkaitan dengan metode metal spinning 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Proses Metal spinning adalah suatu proses pemesinan yang digunakan untuk proses 

pembentukan plat logam sesuai dengan bentuk mandrel, dengan menggunakan berbagai 

tool dan roller. Prosesnya mandrel dicekam menggunakan chuck yang berputar pada 

sumbunya dan plat yang akan dibentuk di tempelkan pada mandrel sehingga berputar 

seirama dengan mandrel sedangkan roller bergerak aksial dengan melakukan proses 

penekanan pada plat sehingga plat akan berubah bentuk yang semula lembaran akan 

berubah bentuk mengikuti bentuk mandrel. (Kalpakajian, Serope 2001). 

Berdasarkan hasil dan pembahasan venkasteshwarlu,G.,dkk,(2013:357) menyatakan 

bahwa keakuratan dimensi cangkir aluminium pada proses metal spinning, seperti spring 

back, ketebalan dinding, diameter dalam, diameter luar juga dipelajari sehubungan 

dengan parameter proses.Dari percobaan,ditemukan bahwa kekasaran permukaan akhir 

lebih baik dengan kecepatan tinggi dari gelas yang terbentuk,kekasaran permukaan akhir 

lebih baik pada tingkat laju pemakanan yang lebih rendah. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan Honarpisheh,M.dkk (2016:9) menyatakan bahwa 

Ketebalan dari komponen yang cacat di bahas dan dianalisis. 6 kali mengilustrasikan 

ketebalan akhir berkenaan dengan kecepatan rotasi seperti yang dapat dilihat pada FEA 

dan grafik, menyatakan percobaan ketika kecepatan rotasi meningkat, ketebalan 

berkurang. Dan Sebaliknya, pada kecepatan rendah dapat dihasilkan ketebalan yang lebih 

tinggi. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan Delin Wang,dkk(1993:1448-1452) indikasi 

menunjukkan bahwa dengan temperatur tinggi pada proses metal spinning,kekasaran 

permukaan meningkat pada produk berpola kerucut.Kekasaran permukaan yang 

diinginkan telah tercapai dalam percobaan ini dengan proses spinning. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan Udayani,K.,dkk (2017:253-254) menyatakan 

bahwa beberapa parameter dipertimbangkan selama percobaan proses metal spinning 

pada lembaran Aluminium 2024-T3.Mandrel speed (rpm) Kecepatan di mana mandrel 

berada diputar sepanjang porosnya sendiri yang difiksasi pada chuck dan bubut 
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memegang lembar kerja. Dua tingkat kecepatan yaaitu 310 rpm & 500 rpm 

dipertimbangkan untuk eksperimen.Yang menghasilkan bahwa kecepatan 310 rpm 

mempunyai tingkat kekasaran yang lebih besar daripada kecepatan 500 rpm,dengan 

menggunakan tebal bahan yang sama dan radius roller yang sama. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari buku metal spinning karangan Crawshaw 

(1909:37-38) Biasanya, aluminium tidak perlu annealing. Mungkin lebih baik 

memanaskannya sedikit saat logam tebal, tetapi ini adalah tugas sang operator yang harus 

menentukan sendiri dengan eksperimen. Seperti logam putih, aluminium mudah 

dikerjakan, tetapi juga mudah hancur, dan akibat kemudahan pada saat proses spinning 

kadang kadang menghasilkan bagian yang rusak setelah proses selesai yang dapat di 

spinning kadang-kadang menghasilkan bagian yang mudah rusak setelah banyak 

pekerjaan telah dilakukan. Selain menjadi bahan yang baik untuk barang seperti piring, 

tidak ada keuntungan menggunakan aluminium. Namun demikian, karena ringan, dan 

karenanya mungkin diinginkan membuat benda yang besar. 
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2. METODE 

2.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

2.2 Bahan Pengujian 

1) Aluminium 1100 

2) Oli 
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2.3 Alat Pengujian 

Tabel 1. Alat-alat pengujian 
 

No. Nama Alat Fungsi 

1. Mesin Spinning Sebagai penggerak untuk membuat 

mangkuk 

2. Mesin Bubut Mesin utama sebagai penggeraknya 

3. Mandrel Cetakan pembentuk bahan 

4. Dudukan Roller Tempat pin pemindah dan dudukan ntuk 

tuas pembentuk 

5. Pin Pemindah Untuk menahan tuas pembentuk 

6. Kunci Chuck Mengencangkan dan melepaskan 

mandrel 

7. Kunci Pas Untuk mengencangkan dan 

melonggarkan baut yang ada di pin 

penjepit/kepala lepas 

8. Gunting Baja Untuk menggunting aluminimun 

9. Sarung Tangan Untuk melindungi tangan saat proses 

spinning 

10. Kuas Untuk mengoleskan oli pada blank 

aluminium 

11. Tuas Pembentuk Untuk membentukblank material 

menjadi pola mandrel 

12. Roller Mengurangi gesekan yang terjadi saat 

membentuk blank aluminium 

13. Penjepit Menjepit blank plat aluminium 
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14. Roughness Surface 

Tester TR200 

Untuk menguji kekasaran permukaan 

rata rata 

15. Micrometer Sekrup 

Digital 

Mengukur distribusi ketebalan 

 

2.4 Langkah-langkah Penelitian 

1) Mencari referensi mengenai proses metal spinning, aluminium, pengujian 

kekasaran (Surface Rougness Tester), uji ketebalan (Micrometer Sekrup Digital) 

dari buku, jurnal – jurnal, situs internet, maupun dari tugas akhir dan tesis 

terdahulu. 

2) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
 

3) Memasangan mandrel ke kepala tetap (chuck) dan memasang roller ke tuas 

pembentuk. 

4) Melakukan proses metal spinning dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan. 

 

5) Memotong produk dari proses metal spinning menjadi spesimen sesuai standar, 

kemudian menguji kekasaran permukaan dengan menggunakan alat uji Kekasaran 

(Roughness Surface Tester), dan menguji ketebalan untuk mengetahui distribusi 

ketebalan akhir menggunakan (Micrometer Sekrup Digital). 

6) Menganalisis hasil pengujian yang sudah didapat dan memberikan kesimpulan dari 

apa yang didapat dari pengujian spesimen ini. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Produk Hasil Proses Metal Spinning. 

 

 
 

 

Gambar 2. Hasil Proses Metal Spinning Dengan ketebalan 400,605 dan 900 

RPM 

3.2 Pengujian Kekasaran 

 
Pengujian kekasaran menggunakan alat Surface Raughness Tester TR200. 

Pengujian kekasaran dilakukan pada bagian yang datar, karena apabila tidak datar 

maka tidak akan terbaca. Setiap produk diambil 3 spesimen dan setiap spesimen 

dilakukan pengujian kekasaran sebanyak 5 titik yang berbeda untuk mengetahui 

kekasaran rata-rata. 

 

Gambar 3. Spesimen uji kekasaran 
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3.2.1 Hasil Pengujian Kekasaran 
 

 

 

 

 

 
    

  

  

  

  

 

 

 

 
Gambar 4. Histogram Pengaruh variasi kecepatan 400, 605, dan 900 

RPM terhadap kekasaran permukaan. 

 

 
Berdasarkan pengujian kekasaran permukaan rata-rata pada produk 

mangkuk dengan tebal material aluminium 1,0 dengan proses metal spinning 

menggunakan variasi kecepatan RPM yang berbeda melalui uji kekasaran 

permukaan (Surface Roughness Tester) didapatkan hasil yaitu dengan 

kecepatan putar 400 RPM memiliki kekasaran rata-rata (Ra) sebesar 0,493 

µm, dan hasil kecepatan putar 605 RPM memiliki kekasaran rata rata (Ra) 

sebesar 0,447 µm, sedangkan hasil kecepatan putar 900 RPM memiliki 

kekasaran rata-rata 0,364 µm. 

Dari hasil pengujian kekasaran permukaan rata-rata (Ra) diperoleh 

kesimpulan bahwa semakin cepat putaran mandrel berbanding terbalik 

dengan kekasaran yang didapat. Hal ini dikarenakan pada saat putaran 

semakin tinggi, roller menyentuh plat semakin sering pula. Dengan seringnya 

roller menyentuh plat maka bagian yang sering tersentuh roller akan semakin 

berkurang pula kekasarannya. 

 
3.3 Pengujian Ketebalan 

Pengujian ketebalan dilakukan untuk mengetahui pengaruh proses metal spinning 

terhadap perubahan distribusi ketebalan. Pengukuran ini dilakukan menggunakan 
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micrometer digital dengan ketelitian 0.001 mm. Pengujian ketebalan di tentukan 

pada 7 titik dengan jarak antar titik yaitu 15 mm. 

 

 

Gambar 5. Spesimen uji ketebalan 

 

3.2.1 Hasil pengujian ketebalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik pengaruh proses metal spinning terhadap distribusi ketebalan 

akhir menggunakan variasi kecepatan 400 rpm. 
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Gambar 7. Grafik pengaruh proses metal spinning terhadap distribusi ketebalan 

akhir menggunakan variasi kecepatan 605 rpm.  

 

 
 

Gambar 8. Grafik pengaruh proses metal spinning terhadap distribusi ketebalan 

akhir menggunakan variasi kecepatan 900 rpm. 
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Gambar 9. Grafik pengaruh proses metal spinning terhadap distribusi ketebalan 

akhir menggunakan variasi kecepatan 400,605 dan 900 rpm. 

Berdasarkan hasil pengukuran distribusi ketebalan pada proses metal 

spinning yang ditunjukkan oleh grafik diatas ketiganya tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, akan tetapi bisa dilihat pada grafik tersebut bahwa 

proses spinning yang menggunakan kecepatan 400 RPM mengalami 

perubahan distribusi ketebalan yang paling rendah. Hal ini terjadi karena 

saatputaran tinggi maka plat aluminium akan sering terkena roller saat 

berputar sehingga menyebabkan deformasi plastis pada plat aluminium. 

Deformasi plastis menyebabkan plat semakin tipis sehingga terjadi 

pengerasan regangan (strain hardening). Begitu pula saat pengukuran dititik 

t1 sampai titik t7 ketika ketebalannya semakin berkurang maka semakin keras 

juga plat pada titik tersebut. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisa Pembentukkan 

Mangkuk Bahan Plat Alumunium 1.0 mm dengan Metode Metal Spinning 

Menggunakan Variasi Kecepatan Putaran (400, 605, dan 900 RPM), dapat diambil 

simpulan. Simpulan tersebut bisa dipaparkan sebagai berikut. 

1) Hasil pengujian kekasaran permukaan rata-rata pada benda uji terhadap 

variasi kecepatan menunjukkan bahwa saat kecepatan mandrel 400 RPM 
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didapat kekasaran sebesar 0,493 µm, dan dikecepatan 605 RPM didapat 

kekasaran sebesar 0,477 µm, sedangkan dikecepatan 900 RPM didapat 

kekasaran sebesar 0,364 µm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin cepat 

putaran mandrel berbanding terbalik dengan kekasaran yang didapat. 

2) Hasil pengukuran distribusi ketebalan pada proses metal spinning dengan 

variasi kecepatan 400,605 dan 900 RPM menunjukkan jika pada kecepatan 

400 RPM mengalami distribusi ketebalan dengan sedikit perubahan, 

sedangkan pada kecepatan 900 RPM mengalami distribusi ketebalan yang 

banyak perubahannya (penipisannya). 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh penambahan kecepatan RPM 

(400,605,900 ) pada proses metal spinning dengan bahan plat alumunium dengan 

tebal 1,0 mm,dilihat dari distribusi ketebalan dinding dan kekasaran permukaan 

yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal antara lain. 

1) Dalam pembuatan mandrel sebaiknya dibuat dengan ketelitian yang akurat 

karena hasil produk tergantung dengan mandrel yang digunakan.dan juga 

dalam pembuatan mandrel juga harus presisi dan senter untuk memperkecil 

kemungkinan selama pembentukan. 

2) Untuk mendapatkan hasil maksimal roller juga perlu dicek secara berkala, 

karena penggunaan terus menerus akan membuat roller cepat aus dan kasar. 

3) Sebelum melakukan metal spinning disarankan untuk mencoba berulang kali, 

karena dalam melakukan metal spinning ini memerlukan keahlian khusus dan 

setiap spesimen memerlukan perlakukan khusus untuk membuat produk bagus 

dan tidak rusak. 
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