
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Teori Pembentukan Logam 

Teknik pembentukan logam merupakan proses yang dilakukan dengan cara 

memberikan perubahan bentuk pada benda kerja. Perubahan bentuk ini dapat 

dilakukan dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. 

Aplikasi pembentukan logam ini dapat dilihat pada beberapa contohnya seperti 

pengerolan (rolling), pembengkokan (bending), tempa (forging), ekstrusi 

(extruding), penarikan kawat (wire drawing), penarikan dalam (deep drawing), 

dan lain-lain. 

Tahapan yang dilakukan dalam proses pembentukan untuk suatu konstruksi 

meliputi: 

1. Mendesain alat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 

2. Menganalisa konstruksi pelat terhadap dan pembebanan 

3. Membuat gambar desain 

4. Menentukan jenis bahan pelat 

5. Menentukan metode penyambungan dan penguatan 

6. Menentukan metode perakitan 

7. Membuat gambar kerja konstruksi alat 
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8. Membuat gambar bentangan 

9. Melakukan pemotongan awal (pre cutting) 

10. Melakukan pemotongan bahan pelat 

11. Melakukan proses pembentukan 

12. Menentukan alat bantu atau model 

13. Metode perakitan 

14. Pengukuran dimensi konstruksi 

15. Uji coba konstruksi 

16. Finishing 

 

Teknologi pembentukan dewasa ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan. 

Konstruksi ini dibedakan berdasarkan dimensi pembentukan yang diinginkan. 

(Ambiyar dkk:2008). 

 

B. Pembentukan Lembaran Logam (Sheet Metal Forming) 

Proses pembentukan lembaran logam biasanya dihubungkan dengan proses 

penekanan (Press Forming) termasuk pemotongan material, penekukan atau 

penarikan menjadi bentuk tertentu (Husaini Ardy, 1995). 

Dua kategori utama  pengerjaan logam lembaran menjadi komponen-komponen 

penyusun engsel yaitu 

- pemotongan (cutting), 

- penekukan (bending), 
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1. Operasi Pemotongan ( Cutting ) 

Langkah awal dalam pembuatan engsel adalah pemotongan. Dalam pembuatan 

dies pemotongan awal yang menghasilkan pelat berbentuk persegi panjang, punch 

pemotong dibuat dengan kemiringan  sebesar 5 derajat secara diagonal, sehingga 

salah satu sudut punch akan memotong terlebih dahulu pelat yang akan dipotong. Ini 

dilakukan untuk meminimalkan luas area pemotongan pelat tersebut, sehingga akan 

memudahkan proses pemotongan pelat. Langkah pemotongan awal ini sebesar 2 cm, 

ini dilakukan agar punch tidak mencapai dudukan bawah Dies. 

Punch adalah suatu bagian komponen dari cetakan yang berfumgsi memotong pelat 

atau sebagai mata pisau pemotongan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Punch E yang digunakan untuk pemotongan pelat engsel 
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Gambar 2.2. Dies untuk proses pemotongan pelat engsel  

 

Rancangan Press dies yang baik apabila dapat memenuhi semua aspek tuntunan 

kebutuhan pelanggan yang beragam. Mulai dari harga yang bersaing, kualitas yang 

baik, delivery yang tepat waktu dan pelanggan yang memuaskan. Bagian – bagian 

dari press dies khususnya punch dan dies, walaupun sudah menggunakan kualitas 

material yang tepat, namun komponen tersebut memerlukan kekerasan (hardening) 

untuk dapat bekerja dengan optimal. Untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan – 

kerusakan pada proses heat treatment maka pada perancangan press dies perlu 

mencegah terdapatnya bagian – bagian yang kritis ( critical point). (Zaenal 

Arifin:2011) 

Pemotongan logam lembaran dilakukan dengan gerakan pengguntingan antara dua 

sisi tajam punch dan die. Gerakan pengguntingan digambarkan dalam empat 

tahapan seperti ditunjukkan dalam gambar 2.1. (Schey J.A:1987). 
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Tahapan pemotongan : 

(1) Logam lembaran diletakkan diantara punch dan die;  

(2) Punch ditekan ke benda kerja (lembaran), sehingga permukaan lembaran 

mengalami deformasi plastik (permanen); 

(3) Punch terus ditekan ke bawah, permukaan mengalami penetrasi (tapak 

tekan); Daerah penetrasi umumnya sekitar 1/3 tebal lembaran; 

(4) Setelah gerakan punch dilanjutkan lagi, dua sisi tajam punch dan die akan 

mengakibatkan terjadinya retak dalam bendakerja; 

 Bila jarak ruang (clearance) antara punch dan die benar, maka dua garis 

retakan saling bertemu sehingga dihasilkan pemotongan yang baik. 

 

Gambar 2.3.  Pengguntingan logam lembaran diantara dua tepi potong 

 

Gambar 2.4.  Karakteristik tepi guntingan lembaran bendakerja 



10 
 

gambar 2.4 menunjukan karekteristik keretakan pada hasil pemotongan pada 

bagian produk yang terbentuk hasil dari pemotongan logam.  Pada bagian atas 

permukaan benda kerja dari hasil pemotongan akan membentuk radius dan daerah 

ini disebut rollover atau disebut juga dengan edge draw in. Hal ini terjadi karena 

adanya  penekanan awal yang dilakukan terhadap permukaan pelat benda kerja 

terhadap cetakan sehingga terjadi penambahan bentuk terhadap permukaan yang 

disebut deformasi plastis. Menurut Lange bentuk ini dipengaruhi oleh, (a) jenis 

material, (b) kelonggaran blank, (c) ketajaman dan bentuk permukaan punch. 

Bagian bawah rollover terbentuk hasil pemotongan yang lebih halus daerah ini 

disebut dengan burnish atau smooth-sheared. Ini dihasilkan karena menyusupnya 

pelat terhadap cetakan akibat penekanan punch dan masih mampu ditahan oleh 

cetakan sehingga terjadi pemotongan bukan kerena retak atau dengan kata lain 

punch mampu menyusup ke benda kerja sebelum mengalami keretakan pada 

benda kerja. Selanjutnya dibawahnya burnish disebut dengan daerah fractured 

pada daerah ini terdapat bagian sisi pemotongan yang relatif kasar. Bagian ini 

tidak terdapat hasil pemotongan namun terpisahnya atau lepasnya benda ini 

adalah akibat adanya pengaruh tekanan sehingga terjadilah pergeseran akibat 

adanya keretakan. Pada sisi bagian paling bawah disebut burr yang merupakan 

sisi tajam yang menonjol. Terbentuknya burr dan besar ketinggiannya (burr 

height) ditentukan oleh faktor material produk dan (tool edges wear) ketajaman 

alat potong dan juga dipengaruhi oleh akibat keausan pada alat potong dan 

kelonggaran antara punch dengan cetakan yang tepat (optimum clearance).  
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Kelonggaran yang besar menimbulkan deformasi plastis yang lebih besar 

sehingga menimbulkan pemisahan yang lambat dan akan menimbulkan 

pembentukan burr akibat ditarik oleh bagian permukaan sisi punch. Oleh sebab itu 

terbentuknya burr dapat dihindari dengan menentukkan besar kelonggaran antara 

punch dan cetakan, besar kedalaman penyusupan dengan benar, besar keretakan 

sama dengan besar kelonggaran. 

 

2. Penekukan (Bending) 

Penekukan merupakan suatu proses yang mengubah bentuk-bentuk lurus menjadi 

lengkungan, dimana pada proses ini bagian luar benda yang ditekuk akan 

mengalami tarikan sedangkan pada bagian dalam akan mengalami tekanan. Pada 

proses pembentukan suatu material akan lebih tahan terkena kompresi 

dibandingkan bila terkena tarikan sehingga pada bagian luar benda yang ditekuk 

akan mengalami lulur yang terlebih dahulu dan mengakibatkan pengecilan logam 

pada daerah tersebut atau ketebalan dari benda akan berkurang. Pada penekukan 

plastis, sumbu netral bergeser lebih dekat kepermukaan bagian material yang 

mengalami tekanan pada saat penekukan. Karena regangan plastic sebanding 

dengan jarak dari sumbu netral, serat-serat pada permukaan luar mengalami 

regangan lebih besar dibandingkan serat pada permukaan dalam dan serat 

permukaan dalam mengalami pengkerutan. (Husaini Ardy:1995). 

 

Operasi penekukan dalam bendakerja logam lembaran didefinisikan sebagai 

peregangan logam pada sekeliling sumbu garis lurus, seperti ditunjukkan dalam 

Gambar 2.5. 
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 (2.5a)      (2.5b) 

Gambar 2.5.  (a) Penekukan logam lembaran, (b) pemampatan 

                    dan peregangan tarik logam yang terjadi pada operasi 

     penekukan  

 

Selama operasi pembengkokkan tersebut, logam pada bagian dalam bidang netral 

dimampatkan (compressed), sedang pada bagian luar bidang netral diregangkan 

(lihat gambar  2.5b). Pada umumnya pembengkokkan menghasilkan perubahan 

ketebalan pada logam lembaran kecil atau tanpa perubahan. 

 

Penekukan – V (V-bending) dan penekukan tepi (edge bending) 

Operasi penekukan dilakukan dengan menggunakan perkakas punch dan die. 

Metode penekukan yang umum dilakukan adalah : penekukan–V dan penekukan 

tepi. 

 

           (2.6a) penekukan-V                              (2.6b) penekukan tepi 

Gambar 2.6.  Dua metode penekukan yang umum 
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(a) Penekukan-V; logam lembaran dibengkokkan dengan punch dan die 

berbentuk V, seperti ditunjukkan dalam gambar 2.6a. 

(b) Penekukan tepi; menggunakan bantalan tekan (pressure pad) untuk 

memegang bendakerja dengan gaya Fh, sedang ujung bendakerja yang lain 

ditekan dengan punch ke tepi die, seperti ditunjukkan dalam gambar 2.6b. 

Penekukan dibatasi hanya 90
o
 atau kurang. 

 

Analisa Penekukan  

Beberapa istilah penting dalam operasi penekukankan logam lembaran 

ditunjukkan dalam Gambar 2.6, Logam yang memiliki ketebalan t dibengkokkan 

dengan sudut tertentu yang disebut sudut tekuk/bengkok A (bend angle A). 

Tekukan tersebut akan menghasilkan sudut A’ pada lembaran, dimana A + A’ = 

180
o
.   

 

Bend allowance : 

Jari-jari tekuk pada umumnya diukur dari sumbu tekuk (bend axis) ke permukaan 

tekukan bagian dalam (bukan ke permukaan sumbu netral). Jari-jari tekuk ini 

ditentukan oleh jari-jari perkakas yang digunakan pada operasi tersebut. Tekukan 

dibuat pada bendakerja yang memiliki lebar w. Bila jari-jari tekuk relatif kecil 

terhadap ketebalan bendakerja, maka logam cendrung akan mengalami regangan 

selama proses pembengkokkan. Agar diperoleh dimensi akhir sesuai dengan yang 

diinginkan, maka perlu menghitung panjang awal bagian lembaran yang akan 

mengalami peregangan (panjang pada sumbu netral sebelum dibengkokkan). 
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Panjang bagian lembaran tersebut disebut bend allowance. Bend allowance dapat 

diperkirakan dengan rumus sebagai berikut :  

 

     ( 1 ) 

 

 

Dimana : BA = bend allowance, in. (mm); 

 A = sudut tekuk (bend angle), derajat; 

 R = jari-jari tekuk (bend radius), in. (mm); 

 t = ketebalan bendakerja, in. (mm); 

 Kba = faktor untuk memperkirakan regangan (bila R/t < 2, Kba = 

0,33; dan bila R/t > 2, Kba = 0,50). 

 

Springback 

Bila tekanan tekuk dihentikan pada akhir operasi pembengkokkan, maka energi 

elastik masih tersisa pada tekukan sehingga sebagian tekukan akan kembali ke 

bentuknya semula. Peristiwa tersebut disebut melenting kembali (springback), 

yang didefinisikan sebagai pertambahan sudut pada logam lembaran yang ditekuk 

(pertambahan sudut A’ ) relatif terhadap sudut perkakas pembentuk setelah 

perkakas tersebut dilepaskan. Energi elastik disamping menyebabkan 

pertambahan sudut A’ juga menyebabkan pertambahan jari-jari tekuk R, seperti 

ditunjukkan dalam gambar 2.7.  

 

 tKR
A

πBA ba
360

2
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Gambar 2.7.  Springback pada penekukan mengurangi 

                     sudut tekuk dan menambah jari-jari tekuk  

 

Spring back dapat dinyatakan dengan rumus : 

 

b

b

A'
A'A'

SB




 

dimana : SB = melenting kembali (spring back); 

 A’ = sudut pada logam lembaran yang ditekuk, derajat; 

 A’b = sudut perkakas pembentuk, derajat. 

 

 

 

Gaya pembengkokkan : 

Gaya yang dibutuhkan untuk membengkokkan logam lembaran tergantung pada 

geometri punch dan die, kekuatan, ketebalan, dan lebar logam lembaran. Gaya 

pembengkokkan maksimum dapat diperkirakan dengan persamaan berikut : 

 

( 2 ) 
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D

TSwtK
F bf

2

  

dimana : F = gaya tekuk/pembengkokkan, lb (N); 

 TS = kekuatan tarik logam lembaran, lb/in
2
 (MPa); 

 w = lebar logam lembaran dalam arah sumbu tekuk, in. (mm); 

 t = tebal logam lembaran, in. (mm); 

 D = dimensi pembukaan cetakan (die), seperti ditunjukkan dalam 

gambar 2.7, in. (mm); 

 Kbf = konstanta gaya tekuk (untuk pembengkokkan-V, Kbf = 1,33; 

dan untuk pembengkokkan tepi, Kbf = 0,33). 

 

Gambar 2.8.  Dimensi pembukaan die, (a) V-die, (b) wiping-die.(Schey J.A.:1987) 

 

 

C. Sifat-Sifat Material 

Sifat mekanik material, merupakan salah satu faktor terpenting yang mendasari 

pemilihan bahan dalam suatu perancangan. Sifat mekanik dapat diartikan sebagai 

respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang diberikan, dapat berupa 

gaya, torsi atau gabungan keduanya. Dalam prakteknya pembebanan pada 

material terbagi dua yaitu beban statik dan beban dinamik. Perbedaan antara 

( 3 ) 
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keduanya hanya pada fungsi waktu dimana beban statik tidak dipengaruhi oleh 

fungsi waktu sedangkan beban dinamik dipengaruhi oleh fungsi waktu. 

Dalam sebuah pemilihan material yang cocok maka diperlukan pengetahuan akan 

sifat dari material tersebut. Walaupun memang sudah ada standar baku yang 

mengatur akan kandungan bahan-bahan pembentuk yang akan membangun sifat 

material, namun keahlian untuk menentukan berdasarkan metode-metode 

pengujian material sangatlah penting bagi seorang engineer. 

Sifat-sifat (Properties) material yang dimaksud adalah : 

1. Sifat Mekanis 

2. Sifat Elektris 

3. Sifat Elektrokimia 

4. Sifat Magnetik 

5. Sifat Termal 

 

Kekuatan adalah kemampuan suatu material dalam menerima beban, semakin 

besar beban yang mampu diterima oleh material maka benda tersebut dapat 

dikatakan memiliki kekuatan yang tinggi. Dalam kurva stress-strain kekuatan 

(strength) dapat dilihat dari sumbu-y (stress), semakin tinggi nilai stress-nya maka 

material tersebut lebih kuat. Untuk memperjelas, lihat gambar 2.9 : 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strength_of_materials
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Gambar 2.9. Kurva stress vs strain (tegangan vs regangan) 

 

Kurva yang diberi label strongest (terkuat) digambarkan sebagai kurva yang 

memiliki nilai sb-y tertinggi. Kemudian kurva yang diberi label Toughest adalah 

kurva yang memiliki nilai ketangguhan tertinggi. Ketangguhan suatu material 

dapat dilihat dari luas daerah dibawah kurva stress-strain nya. Semakin besar luas 

daerah di bawah kurva, maka material tersebut dikatakan semakin tangguh. Lalu 

untuk keuletan material digambarkan dari kurva yang diberi label most ductile. 

Keuletan menggambarkan bahwa material tersebut sulit untuk mengalami patah 

(fracture) yang dalam kurva dapat dilihat sebagai kurva yang memiliki nilai 

sumbu-x (strain / regangan) tertinggi. 

 

Ada beberapa lagi sifat mekanik material diantaranya kekerasan dan getas. 

Kekerasan dapat diartikan ketahan suatu material terhadap deformasi lokal, 

misalkan ketahanan terhadap goresan. Bila suatu material digores maka yang akan 

menerima beban adalah bagian permukaannya saja bukan keseluruhannya, itulah 

http://www.shodor.org/~jingersoll/weave/tutorial/node4.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Strength_of_materials
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Mechanical/Toughness.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ductile
http://en.wikipedia.org/wiki/Fracture
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mengapa goresan dikatakan hanya menghasilkan deformasi lokal. Selanjutnya 

sifat getas dari suatu material dapat diartikan ketidakmapuan suatu material untuk 

berdeformasi plastis. Material yang getas berarti bila diberi suatu beban dia hanya 

akan berdeformasi elastis, dan selanjutnya akan mengalami patah. 

 

Mengetahui tentang sifat mekanik suatu material sangatlah penting terutama 

dalam pemilihan material yang akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalkan kita disuruh memilih jenis baja yang akan digunakan untuk membuat 

jembatan, maka hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah bahan yang kita 

pilih haruslah kuat, dalam arti dia tidak akan mudah mengalami deformasi plastis. 

http://hadisaputrameng.files.wordpress.com  

 

D. Engsel  

Engsel merupakan terdiri dari dua benda padat (Solid) yang dihubungkan 

menggunakan bantalan, yang memungkinkan keduanya bergerak, keduanya dapat 

bergerak relatif satu sama lain tetapi masih dalam satu sumbu rotasi.  

Berbagai macam jenis engsel saat ini banyak  tersedia dari toko bahan bangunan. 

Jenis engsel dibeli tergantung pada penggunaan dan pada material apa akan 

dipasangkan. Misalnya, ketika memilih engsel untuk kotak perhiasan, flush engsel 

kuningan kemungkinan lebih bagus  digunakan daripada engsel tersembunyi.  

Harga engsel disamping dipengaruhi bentuk dan ukuran juga dipengaruhi oleh 

bahan dasarnya misalnya jenis engsel  kuningan lebih mahal daripada yang baja 

dan mereka karena  tampilan kualitas yang lebih baik.  Salah satu jenis engsel 

yang sangat dibutuhkan adalah engsel tipe buut, Engsel ini sangat kuat dan 

http://scienceworld.wolfram.com/physics/PlasticDeformation.html
http://composite.about.com/library/glossary/e/bldef-e1887.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Steel
http://hadisaputrameng.files.wordpress.com/
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tersedia dalam baja tekan, baja cor, kuningan dan kuningan cor dalam ukuran 

mulai dari 50 mm ke 100 mm, untuk Pintu internal atau eksternal pas dan pintu 

lemari pakaian. http://en.wikipedia.org/wiki/Hinge 

 
Gambar 2.10. Engsel tipe butt 

E. Deform™ 2D dan 3D 

Deform 3D adalah sebuah proses simulasi yang dirancang untuk menganalisis dua 

(2D) dan tiga-dimensi (3D) aliran proses pembentukan logam kompleks. 

Deform™- 2D dan 3D adalah alat praktis dan efisien untuk memprediksi aliran 

material dalam industri membentuk operasi tanpa biaya. Didasarkan pada metode 

elemen hingga, Deform™ telah terbukti akurat dan  kuat dalam aplikasi industri 

selama lebih dari dua dekade. Software ini mampu memprediksi deformasi besar 

aliran bahan dan perilaku termal dengan hasil yang presisi.  

The Automatic Mesh Generator (AMG) menghasilkan sistem mesh yang optimal 

dengan pengendalian ukuran elemen lokal yang didasarkan pada proses yang 

ingin dianalisa. Fasilitas ini merupakan resolusi yang disempurnakan fitur bagian 

tetap menjaga kontrol yang baik masalah keseluruhan ukuran dan kebutuhan 

komputasi. Sebuah ditetapkan pengguna mesh lokal kepadatan pengguna tingkat 

lanjut memberikan kontrol yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mereka.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hinge
http://khedanta.files.wordpress.com/2011/08/182.png

