
 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Proses Awal Benda Kerja 

 

Sebelum dilakukan pengujian pada alumunium seri 6063 (Al-Mg-Si), terlebih 

dahulu dilakukan pemotongan dan pengukuran awal benda kerja sehingga benda 

kerja menjadi dimensi yang diinginkan sesuai dengan standar ASTM D 905-9803 

dimana berdimensi panjang 50,8 mm, lebar 44,4 mm dan tebal 19 mm. 

Untuk tebal spesimen awal di lebihkan menjadi 20 mm karena pada pengerjaan 

proses freis akan menghilangkan 1 mm sehingga ukuran yang dipakai pada saat 

pengujian sesuai dengan standar yang tersebut diatas, hal ini dimaksudkan agar 

benda kerja dapat tercekam dalam ragum mesin freis dan alat uji geser (shearing 

tools) yang tersedia serta diupayakan agar permukaan sisi benda kerja bebas dari 

kotoran sehingga data hasil pengujian dapat diperoleh dengan maksimal. Kondisi 

awal pemotongan benda kerja dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Kondisi awal benda kerja. 
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Setelah didapatkan benda kerja menjadi dimensi yang diinginkan sesuai dengan 

standar ASTM D 905-9803, maka dilakukan proses freis untuk mendapatkan 

kekasaran permukaan dengan range kekasaran 1-2 μm dan 2-3 μm. 

Besar putaran poros utama yang digunakan yaitu sebesar 500 rpm untuk 

memperoleh kekasaran permukaan 1-2 μm dan 355 rpm untuk memperoleh 

kekasaran permukaan 2-3 μm. 

Berdasarkan persamaan 1 dan 3 maka dapat diketahui kecepatan potong dan lama 

waktu pemotongan sebagai berikut : 

 Kecepatan potong, v 

Kecepatan potong untuk proses freis dapat didefinisikan sebagai kerja 

rata-rata pada sebuah titik lingkaran pada pahat potong dalam satu menit, 

dimana: 

v = πdn / 1000  (mm/min)  

sehimgga: 

untuk n = 500 rpm, maka v1 = 
1000

5005014,3 rpmmmxx
= 78.5 mm/min 

untuk n = 355 rpm, maka v1 = 
1000

3555014,3 rpmmmxx
= 55.735 mm/min 

 Kedalaman potong, a  

Kedalaman potong yang digunakan adalah konstan, a = 1 mm. 

 Waktu pemotongan, tc  

Waktu pemotongan merupakan panjang pemotongan dibagi dengan 

kecepatan makan, dimana waktu pemotongan dapat dilihat berikut ini: 

tc = lt / vf  (min) 
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dimana: 

lt = lv + lw + ln  (mm) 

lv = ln = 20 mm 

lt = 20 + 50,8 + 20 

  = 90,08 mm 

Sehingga, besar panjang pemotongan untuk masing-masing jarak potong didapat 

90,08 mm. Dengan hasil panjang pemotongan diatas, maka kita dapat menentukan 

waktu pemotongan untuk masing masing spesimen sebagai berikut: 

tc = lt / vf (min), didapat tc = 
mm/min  20

 mm 90,08
 = 4,504 min 

Dengan demikian, setelah memperhatikan data diatas menunjukkan bahwa nilai 

putaran poros utama pada mesin freis berpengaruh terhadap kecepatan potong 

mata pahat mulai dari putaran poros utama 500 rpm yang menghasilkan kecepatan 

potong sebesar 78.5 mm/min dan dengan putaran poros utama 355 rpm yang 

menghasilkan kecepatan potong sebesar 55.735 mm/min.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi angka kecepatan poros utama maka 

semakin besar nilai kecepatan potong mata pahat atau sebaliknya semakin rendah 

kecepatan putaran poros utama maka semakin kecil nilai kecepatan potong mata 

pahatnya. Untuk proses freis dalamnya pemotongan seluruh spesimen disamakan 

sebesar 1 mm, dan waktu pemotongan pada saat proses freis seluruh spesimen 

disamakan selama 4,504 min. 
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B. Data Kekasaran Permukaan Benda Kerja 

Setelah dilakukan proses freis pada alumunium, dilanjutkan dengan uji kekasaran 

permukaan material, dimana pada masing-masing sampel untuk seluruh variasi 

kecepatan potong diambil kekasaran permukaan sebanyak 5 titik pada alumunium 

yang selanjutnya diambil rata-ratanya, sehingga nilai tersebut merupakan hasil 

dari kekasaran permukaan material tersebut. Dimana nilai kekasaran ini diambil 

secara vertikal 3 titik dan dan horizontal 2 titik pada seluruh masing-masing 

sampel.  

Data kekasaran secara lengkap dapat dilihat pada lampiran sedangkan untuk hasil 

data rata-rata pada masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel 4.14 dan 4.15 

dibawah ini dan gambar grafik 4.28 yang menjelaskan pengaruh kecepatan potong 

pada kekasaran permukaan. 

Tabel 4.1. Data kekasaran permukaan pada alumunium seri 6063 (Al-Mg-Si) 

                 pada putaran poros utama (n) 500 rpm 

Putaran poros utama (n) 500 rpm, a = 1 mm 

spesimen Ra (μm) spesimen Ra (μm) spesimen Ra (μm) 

1 1,218 9 1,456 17 1,320 

2 1,312 10 1,370 18 1,306 

3 1,378 11 1,320 19 1,264 

4 1,152 12 1,202 20 1,478 

5 1,308 13 1,354 21 1,212 

6 1,206 14 1,466 22 1,244 

7 1,078 15 1,492 23 1,568 

8 1,172 16 1,250 24 1,376 
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Tabel 4.2. Data kekasaran permukaan pada alumunium seri 6063 (Al-Mg-Si) 

                 pada putaran poros utama (n) 355  rpm 

Putaran Poros Utama (n) 355 rpm, a = 1 mm 

Spesimen Ra (μm) spesimen Ra (μm) spesimen Ra (μm) 

 1 2,170 9 2,128 17 2,210 

 2 2,368 10 2,32 18 2,266 

 3 2,408 11 2,328 19 2,508 

 4 2,310 12 2,089 20 2,302 

 5 2,294 13 2,236 21 2,476 

 6 2,464 14 2,374 22 2,264 

 7 2,406 15 2,318 23 2,356 

 8 2,308 16 2,266 24 2,470 

 

Dari data – data tabel 4.1 dan 4.2 di atas dapat dilihat pengaruh putaran poros 

utama terhadap kekasaran permukaan, dimana semakin besar putaran poros utama 

maka kekasaran permukaan yang dihasilkan akan semakin halus. Hal ini 

disebabkan oleh semakin besarnya kecepatan potong yang terjadi seiring dengan 

kenaikan putaran poros utamanya. 

 

C. Data Proses Pengeleman Pada Proses Penyambungan Alumunium (Al-

Mg-Si) Seri 6063 

Setelah dilakukan proses pemesinan freis dan sebelum dilakukan pengujian shear 

test spesimen untuk mengetahui pengaruh beban penekanan terhadap kekuatan 

sambungan maka dilakukan proses pengeleman. Dimana, proses pengeleman ini 

dilaksanakan dengan acuan yang terdapat pada standar  ASTM D 905-9803 yaitu 

Sambungan tumpang (single lap joint) Alumunium (Al-Mg-Si) seri 6063  

bertingkat 2 spesimen menjadi satu. Selanjutnya pada saat proses pengeleman 
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untuk mendapatkan ketebalan lem yang sama pada masing-masing sampel 

spesimen dilakukan beban penekanan dengan menggunakan barbel, dengan 

pengukuran beban penekanan yaitu beban sebesar 6 kg,9 kg,12 kg dan 15 kg. 

sedangkan lamanya waktu penekanan yang dilakukan selama 16 jam. Gambar 4.2 

berikut ini menjelaskan tata cara pengeleman Sambungan tumpang (single lap 

joint) alumunium (Al-Mg-Si) seri 6063. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Beban penekanan 6 kg                                 b.  Beban penekanan 9 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Beban penekanan 12 kg                            d.  Beban penekanan 15 kg        

 

Gambar 4.2. Pembebanan pada sambungan tumpang.  
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D. Data Proses Uji Geser 

1. Gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan sambungan dua jenis material  

alumunium (Al-Mg-Si) Seri 6063. 

Dari pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan Shearing Tools mesin 

uji Universal yang dilakukan di Institut Teknologi Bandung Jawa Barat, maka kita 

dapat memperoleh data gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan sambungan. 

Dimana dua spesimen tersebut setelah dilem dan disambung dengan 

menggunakan lem adhesive yang bermerk avian dengan ketebalan lem 0,05 mm 

untuk keseluruhan spesimen. Untuk mengetahui pengaruh kekasaran permukaan 

alumunium seri 6063 (Al-Mg-Si) hasil pemesinan freis yang telah disambung 

melalui proses pengeleman terhadap kekuatan sambungannya. 

Pada pengujian Shear Test ini dipilih kisaran pembebanan (F maks.) sebesar 40 

kN dengan menambahkan disket beban yang belabelkan 40 kN pada roda beban.  

Setelah mendapatkan beban maksimal, nolkan kembali jarum indikator hitam 

pada skala dengan menggunakan pemutar yang berada pada sisi kanan mesin 

pengolah data. Setelah itu pengujian dilakukan dengan menggunakan kecepatan 

pengujian (kecepatan crosshead) dengan menggerakkan crosshair. Kecepatan 

crosshead ditentukan menggunakan pemutar katup dengan skala yang memiliki 

integer 0,1 sampai 1. Agar mesin dapat bergerak setidaknya dilakukan sebanyak 

1,6 kali putaran, yaitu 1 putaran penuh ditambah 0,6 integer lagi. Integer tersebut 

menyatakan banyaknya putaran yang dilakukan. Dalam pengujian ini 

menggunakan integer sebesar 1,7. Untuk mendapatkan nilai sebenarnya kecepatan 

crosshead dapat dihitung melalui gambar grafik dibawah ini. 
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Gambar 4.3. Banyaknya putaran katup terhadap kecepatan crosshead 

 

Dari gambar grafik diatas didapatkan persamaan untuk menentukan nilai dari 

kecepatan crosshead yaitu: 

 y = 71, 933x – 113, 37 

 dengan y = besarnya kecepatan crosshead (mm/menit) 

  x = banyaknya putaran katup 

dengan persamaan diatas maka kecepatan crosshead yang didapat adalah: 

y = 71, 933x – 113, 37 

y = 71, 933 (0,7) – 113, 37 

   = 8, 9161 mm/menit. 

Setelah didapatkan kecepatan crosshead, spesimen yang akan diuji ditempatkan 

pada posisinya lalu gaya diberikan. Data gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan 

sambungan dapat dilihat pada dial indikator, dimana pada saat awal pengujian 

jarum warna hitam dan merah berada diposisi 0. Pada saat buckling (spesimen 

yang telah disambung lepas) jarum warna hitam akan kembali ketitik nol 
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sedangkan jarum warna merah tetap diam. Jarum warna merah akan menyatakan 

beban yang diaplikasikan pada saat buckling.  

Berikut ini gambar 4.4 menunjukkan spesimen benda uji yang telah diberikan 

gaya  tabel 4.3 dan 4.4 menjelaskan data gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan 

sambungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Spesimen benda uji yang telah diberikan daya. 

 

Tabel 4.3. Gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan sambungan pada range 

kekasaran 1-2  μm dan 2–3  μm 
Gaya 

yang di 

Butuhk

-an 

 (N) 

Range kekasaran 1-2 μm Range kekasaran 2-3 μm 

Beban (kg) Beban (kg) 

6 9 12 15 6 9 12 15 

1 11.200 11.800 14.700 16.700 12.500 15.400 16.300 20.200 

2 10.400 12.300 12.800 15.000 14.600 14.800 18.200 18.800 

3 10.200 12.200 13.000 16.800 12.000 16.000 18.000 20.200 

Rata-rata 10.600 12.100 13.000 16.166 13.033 15.400 17.500 19.733 
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Pada tabel 4.3 diatas merupakan data hasil pengujian langsung tanpa 

memperhatikan faktor standar error atau faktor koreksi pada shearing tools mesin 

uji Universal. Untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya dengan acuan hasil 

kalibrasi alat yang dilakukan 1 tahun sekali pada laboratorium kalibrasi ITB untuk 

perhitungan mencari gaya yang sesungguhnya dapat dihitung dengan faktor 

koreksi dibawah ini. 

Faktor koreksi = )(NxF
PenunjukAngka

KoreksiNilai
 

Nilai sebenarnya  = Faktor koreksi + F (N) 

 

sehingga : 

Range Kekasaran Permukaan 1-2 μm Faktor koreksi: 

F1 Nx 5,275200.11
000.10

246
  

F2 Nx 8,255400.10
000.10

246
  

F3 Nx 9,250200.10
000.10

246
  

Nilai sebenarnya: 

F1 = 275,5 N + 11.200 N = 11.475,5 N 

F2 = 255,8 N + 10.400 N = 10.655,5 N 

F3 = 250,9 N + 10.200 N = 10.450,9 N 

 

Selanjutnya perhitungan nilai-nilai gaya sebenarnya untuk tiap-tiap beban 

penekanan pada range kekasaran 1-2 μm dn 2-3 μm dapat dilihat pada lampiran.  
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Nilai gaya sebenarnya yang dibutuhkan untuk uji geser sehingga sambungan pada 

masing-masing spesimen tersebut lepas dapat dilihat pada tabel 4.4 dan gambar 

grafik 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.4. Gaya sebenarnya yang dibutuhkan untuk melepaskan sambungan pada  

                  range kekasaran 1-2 μm dan 2-3 μm  
Gaya 

yang di 

Butuhk

-an 

 (N) 

Range kekasaran 1-2 μm Range kekasaran 2-3 μm 

Beban (kg) Beban (kg) 

6 9 12 15 6 9 12 15 

1 11.475,5 12.192,7 15.007,7  17.049,5 12.761,6 15.722,3 16.641,2 20.124,2 

2 10.655,5 12.602,5 13.067,9 15,314 14.905,6 15.109,8 18.580,9 18.915,6 

3   10.450,9 12.500,1 13.272,1  17.151,6 12.251,2 16.334,9 18.376,8 20.324,2 

Rata-rata    10.860,9   12.431,7 13.782,5   16.505 13.306,1 15.722,3 17.886,3 19.787,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Gaya sebenarnya yang dibutuhkan untuk melepaskan sambungan 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat nilai kekuatan geser pada range kekasaran 1-2 μm 

untuk beban penekanan 6 kg, gaya yang dihasilkan untuk melepaskan sambungan 

sebesar 10.860,9 N, beban 9 kg sebesar 12.431,7 N, beban 12 kg sebesar 13.782,5 
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N dan beban 15 kg sebesar 16.505 N. Gaya yang diperlukan untuk melepaskan 

sambungan pada tiap-tiap sampel bervariasi, sesuai dengan range kekasaran nya 

(1-2 μm dan 2-3 μm). Hal ini diseabkan oleh perbedaaan beban penekan yang 

diberikan saat proses pengeleman, dimana semakin besar beban penekan yang 

diberikan mengakibatkan peningkatan kekuatan rekatnya, sehingga gaya yang 

dibutuhkan untuk melepaskan sambungan akan semakin besar, seperti pada hasil 

proses pengujian diperoleh gaya sebesar 16.505 N yang merupakan gaya terbesar 

pada range kekasaran 1-2 μm yaitu pada beban penekan yang paling besar (15 kg). 

Selain itu juga beban dapat menghindari terjadinya void / gelembung-gelembung 

udara yang dapat mengurangi kekuatan rekat dari sambungan. 

Pada range kekasaran 2-3 μm dari data yang diperoleh untuk range kekasaran 2-3 

μm sama halnya dengan range kekasaran 1-2 μm, dimana semakin besar beban 

penekan yang diberikan mengakibatkan peningkatan gaya yang dibutuhkan untuk 

melepaskan sambungan semakin besar. Namun, hal yang terlihat berbeda adalah 

pada range kekasaran 2-3 μm Hal ini disebabkan oleh kekasaran permukaan yang 

lebih besar, dimana semakin kasar permukaan maka semakin besar kekuatan 

adhesi dari lem dan kekuatan kohesi antara lem dan alumuniumnya. Selain itu 

juga permukaan yang kasar pada permukaan adherend menyebabkan pengerasan 

adhesive terperangkap dalam permukaan. 
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2. Kekuatan Geser Yang Dibutuhkan Untuk Melepaskan Sambungan Dua 

Jenis Material  Alumunium (Al-Mg-Si) Seri 6063. 

Untuk mencari kekuatan geser (τ) yang terjadi pada sambungan spesimen uji 

tersebut dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut ini: 

LW x 

F

A

F
  

dengan:  F = gaya tertinggi yang diberikan (N) 

W = lebar permukaan yang dilem (mm) 

 L = panjang permukaan yang dilem (mm) 

 τ  = kekuatan geser (MPa) 

Karena permukaan spesimen yang dilem berupa bidang berbentuk persegi panjang 

(sesuai dengan standar ASTM D 905-9803), dengan panjang pengeleman sebesar 

50,8 mm dan lebar 38,2 mm, maka nilai A didapat: 

A  = W x L 

= (38,2 x 50,8 ) mm
2 

     = 1.949,56 mm
2 

Sehingga: 

Kekuatan geser pada range kekasaran 1-2 μm  dengan beban 6 kg 

F1 = 11.475,5 N 

MPa88,5
mm

N88,5
mm56,949.1

N5,475.11
221   

F2 = 10.655,5 N 

MPa5,46
mm

N46,5
mm56,949.1

N5,655.10
222   
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F3 = 10.450,9 N 

MPa36,5
mm

N36,5
mm56,949.1

N9,450.10
223   

 

Selanjutnya perhitungan kekuatan geser untuk tiap beban dapat dilihat pada 

lampiran. Kekuatan geser yang dibutuhkan sehingga sambungan pada masing-

masing spesimen tersebut lepas dapat dilihat pada tabel 4.5 dan gambar grafik 4.6. 

Tabel 4.5. Kekuatan geser yang dibutuhkan untuk melepaskan sambungan pada  

                 range kekasaran 1-2 μm dan 2-3 μm 
Kekuatan 

geser 

yang 

dibutuhk

an  

τ (MPa) 

Range kekasaran 1-2 μm Range kekasaran 2-3 μm 

Beban Penekanan (kg) Beban penekanan (kg) 

6 9 12 15 6 9 12 15 

1 5,88 6,25 7,69 8,74 6,54 8,06 8,53 10,32 

2 5,46 6,46 6,70 7,85 7,64 7,75 9,53 9,70 

3 5,36 6,41 6,80 8,79 6,28 8,37 9,42 10,42 

Rata-rata 5,56 6,37 7,06 8,46 6,82 8,21 8,21 10,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Grafik kekuatan geser untuk melepaskan sambungan 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai kekuatan geser pada range kekasaran 

1-2 μm untuk beban penekanan 6 kg diperoleh nilai kekuatan geser sebesar 5,56 

MPa, beban penekan 9 kg sebesar 6,37 MPa, 12 kg sebesar 7,06 MPa dan 15 kg 

sebesar 8,46 MPa. Dalam hal ini terlihat bahwa dengan peningkatan beban 

penekanan yang diberikan pada sambungan tumpang (single lap joint), dapat 

mempengaruhi untuk melepaskan sambungan pada proses pengujian. Semakin 

besar beban penekanan yang diberikan semakin besar pula nilai kekuatan geser 

yang dihasilkan. Pada saat proses penyambungan dua spesimen Alumunium (Al-

Mg-Si) seri 6063. Mengalami suatu reaksi kimia antara resin epoxy dan polyamide 

yang berfungsi sebagai hardener dan diberikan beban penekan. Pada kedua 

material yang telah disambung kemudian yang hasilnya ditandai dengan 

mengerasnya campuran tersebut dan membentuk ikatan tiga dimensi yang kokoh 

dan kuat, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 

ikatanya. Selain itu juga, beban penekanan dapat menghindarkan pergeseran dua 

spesimen Alumunium (Al-Mg-Si) seri 6063 Pada saat proses sambungan tumpang 

(single lap joint). 

Pada range kekasaran 2-3 μm saat diberikan beban penekanan 6 kg diperoleh nilai 

kekuatan geser sebesar 6,82 MPa, beban penekanan 9 kg sebesar 8,06 MPa, 12 kg 

sebesar 8,21, dan beban penekanan 15 kg sebesar 10,14 MPa. Namun pada range 

kekaarn 2-3 μm nilai kekuatan geser yang diperoleh lebih besar, yaitu pada beban 

penekanan 15 kg diperoleh kekuatan geser sebesar 10,14 MPa  hal ini disebabkan 

oleh pengaruh kekasaran permukaan yang lebih besar. Dimana semakin besar 

beban penekanan dan kekasaran permukaannya menyebabkan semakin banyaknya 

lem yang akan terperangkap dalam lubang yang akan semakin mengeras akibat 
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adanya beban penekanan yang diberikan dan dapat meningkatkan ketangguhan 

rekatannya.  

Epoxy resin berdasarkan mekanisme pembentukan film nya termasuk dalam jenis 

resin thermosetting, yaitu resin yang terbentuk  karena adanya reaksi polymerisasi 

yang membentuk ikatan tiga dimensi yang tidak dapat diuraikan kembali.Selain 

itu juga dalam proses reaksi polymerisasi terdapat unsur kimia yang terkandung 

yaitu kobalt dan katalis, kobalt adalah bahan kimia yang berbentuk cair digunakan 

untuk tambahan campuran adonan resin & katalis dan  katalis merupakan Cairan 

pendamping setia resin, Cairan ini berfungsi untuk mempercepat proses 

pengerasan, Hasil reaksinya adalah sebuah campuran polymer yang mempunyai 

enam ikatan ,yaitu O-H, C-H, C-C, C=O, NO2 dan C-O, dimana semakin panjang 

rantai polymer yang terbentuk maka kekuatan rekat juga akan semakin meningkat. 

 

Pada gambar grafik diatas terlihat peningkatan kekuatan geser untuk range 

kekasaran 1-2 μm terjadi peningkatan kekuatan geser sebesar 14 % pada beban 

penekanan 9 kg , 10 % pada beban penekanan 12 kg dan kemudian naik lagi 

sebesar 19 % pada beban penekanan 15 kg. Untuk range kekasaran 2-3 μm pada 

beban penekanan 9 kg terjadi peningkatan kekuatan geser sebesar 18,18 %, 

1,86  % pada beban penekanan 12 kg dan 23,35 % pada beban penekanan 15 kg. 

 
 


