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III. METODE PENELITIAN

A. Pemodelan

Hal yang paling dasar dalam pemodelan sebuah komponen (part) adalah pembuatan

sketsa 2D, karena dari sketsa 2D inilah nantinya akan dihasilkan bentuk 3D.

1. Sketsa 2D

Sketsa 2D adalah hal yang paling fundamental dari sebuah model 3D. Setiap sketsa

yang dibuat memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi bentuk, ukuran,

dan orientasinya. Pembuatan sebuah sketsa dalam aplikasi software SolidWorks dapat

menggunakan tiga bidang (plane) utama yaitu bidang depan (Front), atas (Top), dan

kanan (Right).

Selanjutnya akan dijelaskan langkah – langkah pembuatan sketsa 2D di SolidWorks

yaitu sebagai berikut :

a. membuka sebuah dokumen Part baru

Klik new document pada toolbar SolidWork maka akan muncul sebuah dokumen

baru SolidWork seperti terlihat pada gambar 5. Selanjutnya pilih icon part dan klik

OK atau bisa juga dengan mengklik dua kali icon part.
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Gambar 5. Dokumen baru SolidWorks

b. memulai sketsa

Klik Insert > Sketch, atau klik icon Sketch dari Sketch Command Manager, maka

akan muncul default plane (Front, Top, dan Right) pada Graphic area seperti terlihat

pada gambar 6.Selain itu juga akan muncul pesan yang menuntun user dalam

memilih plane.

Gambar 6. Default plane pada graphic area SolidWorks

c. memilih bidang kerja (work plane)

Pilih salah satu plane yang tersedia seperti yang dijelaskan pada bagian b. Untuk

memilih sebuah plane, user cukup mengklik plane yang diinginkan.
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d. membuat sketsa

Memilih salah satu tool yang sesuai dengan yang kita butuhkan untuk membuat

model yang akan kita buat. Adapun tool yang tersedia seperti yang terlihat pada

gambar 7 berikut ini.

Gambar 7. Macam – macam tools

Kemudian menggambar sketsa yang akan kita buat sesuai dengan dimensi yang telah

kita tentukan sebelumnya. Setelah menyelesaikan sketsa 2D, selanjutnya lanjut ke

tahap yang lebih dalam lagi yaitu pemodelan part dasar (3D). Base Feature adalah

fitur yang pertama kali digunakan saat membuat part. Untuk membuat fitur ini

digunakan fitur Extruded Boss. Kemudian menggunakan fitur – fitur yang lain sesuai

dengan model yang kita ingin buat. Proses assembling digunakan ketika model yang

kita buat membutuhkan lebih dari satu part. Proses ini dimulai dengan mengklik

assembly pada saat membuka part baru.

B. Pemotongan (Cutting)

1. Punch dan Dies

Untuk punch dan dies yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat rigid (kaku).

Adapun bentuk punch dan dies untuk proses pemotongan logam yaitu sebagai

berikut:
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Gambar 8. Punch awal yang digunakan untuk pemotongan logam

Gambar 9. Dies awal yang digunakan untuk pemotongan logam
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Gambar 10. Punch E yang digunakan untuk pemotongan logam

Gambar 11. Dies untuk proses pemotongan logam
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2. Benda Kerja (Workpiece) dan Cetakan (Dies)

Benda kerja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baja karbon tipe AISI 1015,

dengan sifat-sifat sebagai berikut:

Tabel 1. Sifat-sifat baja karbon AISI 1015

Density (x1000 kg/m3) 7.7 – 8.03
Poisson ratio 0.27 – 0.30

Elastic modulus (Gpa) 190 – 210
Tensile strength (Mpa) 386.1
Yield strength (Mpa) 284.4

Elongation (%) 37
Reduction in Area (%) 69.7

Hardness (HB) 111
Impact strength (J) 115

Material cetakan (Dies) yang dibuat dalam penelitian ini yaitu baja karbon tipe AISI

1060, dengan sifat-sifat sebagai berikut:

Tabel 2. Sifat-sifat baja karbon AISI 1060

Density (x1000 kg/m3) 7.85
Poisson ratio 0.290

Elastic modulus (Gpa) 205
Tensile strength (Mpa) 779
Yield strength (Mpa) 420

Elongation (%) 18
Reduction in Area (%) 32

Hardness (HB) 229
Izod Impact strength (J) 14

C. Proses pembuatan Cetakan (Dies)

Adapun tahapan-tahapan proses pembuatan cetakan engsel pintu pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. mendesain atau membuat model cetakan yang akan dibuat;

2. menentukan jenis material yang akan dipakai;
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3. melakukan proses pemudaan ( annealing) terhadap material. Ini dilakukan agar

material mudah dipotong;

4. proses pemotongan material sesuai dengan dimensi cetakan yang akan dibuat;

5. pembuatan sudut kemiringan ass yang akan digunakan pada proses pemotongan

awal dengan kemiringan sebesar 5°. Sedangkan pada pemotongan bentuk E, ass

tidak dibuat sudut namun pada dudukan atas punch yang dibuat sudut dengan

kemiringan sebesar 5°;

6. pembentukan sudut mata pisau (punch) dengan cara proses pengikiran;

7. proses pembentukan (pengelasan). Material material hasil pemotongan tersebut

lalu dilakukan penyatuan (pengelasan). Sehingga akan terbentuklah cetakan

sesuai dengan hasil rancangan yang akan dibuat;

8. proses penyepuhan/pengerasan (hardening). Penyepuhan ini hanya

diperuntukkan pada mata pisau cetakan;

9. proses pengecatan;

10. melakukan pengujian cetakan, mencoba cetakan menggunakan mesin press yang

ada di laburatorium proses produksi;

a. melakukan pengujian cetakan untuk pemotongan awal yang menghasilkan

produk berbentuk persegi panjang;

b. melakukan pengujian cetakan untuk pemotongan bentuk E yang

menghasilkan produk yang siap untuk proses bending;

11. mengukur dimensi produk hasil pengujian, ada beberapa hal di dalam mengukur

dimensi produk,yaitu:

a. pada pemotongan awal pengukuran dimensi dilakukan hanya sekali

pengukuran;
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b. pada pemotongan bentuk E, pada beberapa lokasi dilakukan pengukuran

dimensi dengan 5x pengulangan pengukuran, ini dikarenakan oleh lokasi

pengukuran memiliki lebar pengukuran, sehingga perlu dicari rata-rata

pengukuran. Dan pada beberapa lokasi hanya 1x pengukuran, ini dikarenakan

oleh lokasi pengukuran tidak memiliki lebar pengukuran;

c. besar deviasi (penyimpangan) yang bernilai (+), ini menunjukkan bahwa

penyimpangan dimensi yang terjadi melebihi dari dimensi produk hasil

rancangan;

d. besar deviasi (penyimpangan) yang memiliki nilai (-), ini menunjukkan

bahwa penyimpangan dimensi yang terjadi kurang dari dimensi produk hasil

rancangan;

12. menghitung presentase eror dari dimensi produk hasil pengukuran, ini dilakukan

untuk melihat kepresisian dari cetakan yang telah kita buat. Untuk produk baru,

batas maksimum eror yang diizinkan adalah ≤ 10%, sedangkan untuk

pengembangan produk sebesar ≤ 5%.

13. mengukur sudut dari produk hasil pengujian;

a. menghitung penyimpangan sudut yang terjadi;
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D. Diagram alir penelitian

Cetakan

Engsel sesuai dengan spesifikasi

Tidak/Perbaikan Dimensi Cetakan

Ya

Gambar 12. Diagram alir penelitian

Selesai

Mulai

Pengumpulan data pelengkap
engsel rumah tipe Butt

Perancangan cetakan engsel
rumah tipe Butt

menggunakan SolidWorks

Hasil dan pembahasan

Menghitung gaya tekan (Cutting
Force) secara manual

Kesimpulan

Membuat cetakan engsel
rumah tipe Butt

Uji coba cetakan


