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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi jenis material dan pengujian 

material komponen permesinan kapal yang terdiri dari   shaft, bushing dan V bracket 

baik secara eksperimental dan simulasi komputer.  

Hasil identifikasi material logam ferro terdiri dari Besi tuang, Besi tempa, Baja lunak, 

Baja karbon sedang, Baja karbon tinggi, Baja cepat tinggi (HSS-High speed steel) 

dengan berbagai komposisi, sifat dan penggunaan.  Sedangkan logam non ferro terdiri 

dari 16 jenis dengan berbagai komposisi, sifat dan penggunaan. 

Hasil pengujian material secara eksperimental maupun software komputer solid work 

menghasilkan nilai modulus elastisitas material, batas elastis (elastic limit), kekuatan 

luluh (yield strength), kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile strength), keuletan dan 

kegetasan.  

 

Kata kunci: identifikasi, eksperimental, software solid work 



 

 

 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pemilihan material adalah merupakan salah satu langkah penting dalam perancangan 

komponen permesinan kapal. Jenis material yang akan digunakan untuk komponen 

tertentu tergantung dari karakteristik yang harus dipertimbangkan terdiri dari aspek  

kekuatan,   tahan korosi, density,  machine ability dan lain-lain. Jika  perancang telah 

mendapatkan jenis material yang cocok, biasanya masih ada kendala-kendala lain 

yang harus dihadapi seperti misalnya harganya mahal, material tidak tersedia di pasar 

dan kendala lainnya.   

 

Kegiatan pemilihan material dan proses manufacturing/fabrikasi adalah merupakan 

bagian yang terintegrasi dalam perancangan komponen permesinan kapal. Jadi 

kemampuan dalam mengeksploitasi potensi dan karakteristik serta sifat-sifat material 

adalah essensial bagi dalam proses perancangan mesin.  Gambar  1 menjelaskan 

hubungan yang menunjukkan integrasi antara desain, pemilihan material dan proses 

produksi dalam pengembangan peralatan mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Hubungan terintegrasi antara desain, material, dan proses produksi  
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Pemahaman yang menyeluruh mengenai sifat-sifat material, perlakuan, dan proses 

pembuatannya sangat penting untuk perancangan mesin yang baik. Sifat material 

umumnya diklasifikasikan menjadi sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimiawi. Di dalam 

kegiatan ini kita hanya membahas sifat-sifat mekanik. Sifat mekanik secara umum 

ditentukan melalui pengujian destruktif dari sampel material pada kondisi 

pembebanan yang terkontrol dan simulasi komputer. Sifat mekanik yang paling baik 

adalah didapat dengan melakukan pengujian prototipe atau desain sebenarnya dengan 

aplikasi pembebanan yang sebenarnya. Namun data spesifik seperti ini tidak mudah 

diperoleh sehingga umumnya digunakan data hasil  pengujian standar seperti yang 

telah dipublikasikan oleh badan standarisasi pengujian material.  

Jatmiko dan Jokosisworo (2013) telah melakukan analisa kekuatan puntir dan 

kekuatan lentur putar poros baja ST 60 sebagai aplikasi perancangan bahan poros 

baling-baling kapal dan bertujuan untuk mengetahui apakah baja ST 60 memenuhi 

persyaratan BKI sebagai bahan poros baling-baling kapal ditinjau dari aspek 

kekuatan tarik dan komposisi materialnya. Sedangkan tujuan uji puntir dan uji lentur 

putar adalah untuk menganalisa aspek kekuatan puntir material dalam menerima 

beban puntir hingga patah.  Dalam kajian akan dilakukan  berbagai pengujian 

eksperimental dan simulasi computer beberapa material  permesinan kapal yang 

terdiri  shaft, bushing dan V bracket, sehingga hasil kajian menjadi lebih lengkap. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH  

Kemampuan dalam mengeksploitasi potensi dan karakteristik serta sifat-sifat 

material adalah essensial bagi dalam proses perancangan komponen permesinan 

kapal, sehingga model pengujian material  permesinan kapal perlu dianalisis secara 

mendalam dengan fokus komponen shaft, bushing dan V bracket. Permasalahannya 

adalah: 

1. Bagaimana melakukan identifikasi jenis material yang banyak dipakai untuk 

komponen permesinan kapal.  

2. Bagaimana melakukan pengujian material komponen permesinan kapal yang 

terdiri dari shaft, bushing dan V bracket baik secara eksperimental dan 

simulasi komputer. 
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1.3. TUJUAN 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan model pengujian material  permesinan kapal 

adalah: 

1. Melakukan identifikasi jenis material yang banyak dipakai untuk komponen 

permesinan kapal.  

2. Melakukan pengujian material komponen permesinan kapal yang terdiri dari 

shaft, bushing dan V bracket baik secara eksperimental dan simulasi 

komputer. 

 

1.4. MANFAAT  

Manfaat penelitian ini berkaitan dengan pengembangan IPTEK, institusi dan 

penunjang pembangunan. 

1. Pengembangan IPTEK 

 Penelitian yang diusulkan akan menghasilkan tersusunnya identifikasi 

jenis material komponen permesinan kapal, dan hasil pengujian baik 

secara eksperimental dan simulasi komputer. 

 Publikasi di seminar nasional dan atau jurnal nasional. 

Selain laporan kegiatan, penelitian  yang diusulkan akan menargetkan 

1 publikasi di seminar nasional atau jurnal nasional.  

2. Pengembangan Institusi 

 Bahan ajar 

Salah satu keluaran penelitian yang diusulkan adalah pengembangan 

bahan ajar pada mata kuliah Mekanika Teknik, Material Teknik dan 

Kekuatan Kapal. 

3. Penunjang Pembangunan 

 Referensi bagi stakeholder dalam meningkatkan kemampuan untuk 

memilih material, mendesain dan memproduksi berbagai jenis 

komponen permesinan kapal.  
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1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 

 

Laporan akhir  penyusunan model pengujian material  permesinan kapal disusun 

dalam 5 bab, yaitu : 

Bab 1 : Pendahuluan 

Akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat   

dan sistematika penyajian laporan. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka  

Kajian dasar ini memberikan landasan berpikir secara konseptual tentang 

perkembangan simulasi pengujian permesinan kapal.  

Bab 3 : Metode  Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang identifikasi data sekunder, pengujian 

material secara eksperimental dan simulasi computer, pengolahan dan analisis 

data, penyusunan model simulasi dan bagan alir.  

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan menyajikan hasil identifikasi data sekunder berkaitan dengan 

penggunaan material logam dan non logam.  Selain itu akan dijelaskan hasil 

pengujian material secara eksperimental yang terdiri dari pembuatan 

spesimen uji standar, menarik spesimen uji di mesin uji, merecord kurva 

tegangan-regangan, perhitungan modulus elastisitas material, batas elastis 

(elastic limit), kekuatan luluh (yield strength), kekuatan tarik ultimat 

(ultimate tensile strength)  dengan spreadsheet.  Selain itu akan disajikan 

hasil simulasi dengan paket program komputer stress analysis-work solid. 

Bab 5 : Simpulan dan Saran 

Bab ini akan menyajikan berbagai simpulan yang sesuai dengan tujuan 

kegiatan ini, dan saran  yang bisa ditindaklanjuti oleh stake holder bidang 

material permesinan kapal. 
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2.1. MATERIAL  

Terdapat banyak sekali jenis material yang tersedia di alam. Di dalam dunia teknik, 

material umumnya diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu : material logam, 

keramik, glass, elastomer, polymer, dan material komposit. Gambar 2.1 

menunjukkan klasifikasi material teknik tersebut.  

 

Saat ini penggunaan material logam dan berbagai paduannya masih mendominasi 

bahan peralatan mesin. Contoh : engine dan komponen-komponennya 99% terbuat 

dari logam. Penggunaan material komposit dan keramik untuk perlatan mesin pada 

akhir abad 20 mulai berkembang cukup pesat.  Contoh : komposit untuk struktur 

pesawat terbang, struktur kapal cepat, pipa, tangki dll, sedangkan keramik digunakan 

untuk bearing, dan komponen tribologi lainnya. Mengingat saat ini komponen mesin 

umumnya terbuat dari logam maka dalam bab ini pembahasan lebih fokus pada 

material logam dan paduannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Klasifikasi material teknik 
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2.2. SIFAT-SIFAT UMUM MATERIAL LOGAM  

2.2.1. Besi Cor (Cast Iron)  

1. Besi cor putih (white cast iron)  

Besi cor putih ini bersifat sangat keras dan juga getas. Besi cor ini sulit di-mesin dan 

penggunaannnya sangat terbatas seperti untuk  lining pada  mixer semen dimana 

kekerasannya sangat diperlukan.    

 

2. Besi cor kelabu (grey cast iron)  

Besi cor jenis ini paling banyak digunakan. Jenisnya bervariasi dan diklasifikasikan 

berdasarkan kekuatannya. Penggunaannya diantaranya adalah untuk rangka mesin, 

blok mesin, teromol rem dan sebagainya.  

 

3. Malleable cast iron  

Besi cor ini mempunyai kekuatan tarik yang lebih tinggi dibanding besi cor kelabu 

dan banyak digunakan untuk komponen mesin yang menerima tegangan lentur.  

 

4. Nodular cast iron  

Kekuatannya paling tinggi diantara besi cor. Besi cor ini lebih tangguh, lebih kuat, 

lebih ulet, dan lebih tidak berpori dibanding besi cor kelabu. Material ini biasa 

digunakan untuk komponen yang menerima beban  fatigue seperti piston, poros 

engkol, dan cam.  

 

2.2.2. Baja Cor (Cast Steel)  

Komposisi kimia baja cor ini sama dengan wrought steel tetapi sifat-sifat 

mekaniknya lebih rendah daripada wrought steel. Kelebihan baja ini adalah mudah 

diproses dengan sand casting dan investment casting.  

 

2.2.3. Wrought Steel  

Kata “wrought” berarti manipulasi bentuk material dilakukan tanpa melelehkannya. 

Ada dua macam proses yang biasa dilakukan yaitu hot rolling dan cold rolling.  
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1. Hot-rolled steel  

Material ini dibuat dengan melewatkan billet baja panas pada beberapa roller yang 

akan mengubah bentuknya menjadi  I-beam, channel section,  pelat, lembaran, kotak,  

tube, dan sebagainya. Baja jenis ini banyak digunakan untuk rangka struktur, dan 

komponen-komponen mesin yang memerlukan proses pemesinan lainnya.  

   

2. Cold rolled steel  

Baja ini dibuat dari  billet atau bentuk hasil  hot rolling,  dengan melewatkannya 

melewati  roller pada temperatur kamar. Hasil proses ini biasanya adalah berupa 

pelat, lembaran, tube, serta batang berpenampang lingkaran atau persegi.  

  

2.2.4. Aluminium  

1. Wrought Aluminum Alloys  

Paduan aluminium jenis ini tersedia dalam bentuk I-beam, channel, batang, 

lembaran, tube, dan batang berpenampang lingkaran, dan bersudut.   

 

2.Cast Aluminum Alloys  

Paduan aluminium jenis ini berbeda formulasinya dengan  wrought alloy.  

Penggunaanya lebih dikhususkan untuk diproses dengan pengecoran.   

 

2.2.5.Titanium  

Titanium mempunyai beberapa kelebihan dibanding material lain yaitu ringan, 

sangat kuat, nonmagnetik, tahan korosi, dan dapat digunakan pada temperatur tinggi 

(sampai 750°C). Adapun kekurangannya adalah mahalnya harga titanium bila 

dibandingkan dengan baja dan aluminium.  

 

2.2.6.Magnesium  

Logam ini adalah yang paling ringan diantara logam komersial yang ada tetapi relatif 

lemah. Sifatnya sangat mudah dicor dan di-mesin tetapi lebih getas daripada 

aluminium. Selain itu logam ini juga mempunyai ketahanan korosi yang cukup baik, 

paling aktif dalam skala galvanis, dan sangat mudak terbakar.  
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2.2.7.Paduan Tembaga  

Tembaga murni mempunyai sifat sangat lunak, lemah dan mudah dibengkokkan. 

Penggunaannya diantaranya adalah untuk pipa, konduktor dan motor. Paduannya 

yang paling banyak digunakan adalah kuningan (brass) dan perunggu (bronze). 

Kuningan adalah paduan tembaga dengan zinc sedangkan perunggu pada dasarnya 

adalah paduan tembaga dengan timah. Namun saat ini perunggu juga terdiri dari 

beberapa jenis yaitu  

silicon bronze, beryllium bronze, dan Phospor bronze.   

 

Gambar 2.2. Kurva tegangan-regangan tarik tiga jenis baja paduan 

 

2.3. STANDARD PENOMORAN BAJA  

Penomoran baja telah dilakukan oleh beberapa  organisasi profesi seperti ASTM, 

AISI, dan SAE. Dua angka pertama pada nomor baja biasanya adalah jenis baja 

berdasarkan paduan yang terkandung didalamnya. Misalnya 10xx adalah baja karbon 

biasa sedangkan 11xx adalah baja kabon dengan sulfur. Adapun dua angka 

berikutnya biasanya menunjukkan kadar kandungan paduannya. 
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Tabel 2.1. Penomoran baja paduan menurut AISI/SAE 

 

 

2.4. SIFAT-SIFAT UMUM MATERIAL NON-LOGAM  

Penggunaan bahan non-logam mengalami peningkatan dalam jangka waktu 50 tahun 

terakhir. Keuntungan penggunaan bahan non-logam ini adalah bobotnya yang ringan, 

tahan korosi, tahan temperatur tinggi, mudah dibuat dan sifat dielektriknya bagus. 

Secara garis besar ada tiga macam bahan non-logam yaitu polimer, keramik, dan 

komposit.     

 

2.4.1.Polimer  

Polimer adalah molekul rantai panjang dari bahan organik atau campuran berbasis 

karbon. Polimer ini terdiri atas dua macam yaitu  thermoplastic dan thermosets. 

Bahan thermoplastic mudah dicetak dan akan mencair kembali jika dipanaskan. 



 
2-6 

 

Adapun material thermoset akan mengalami ikatan silang pada saat pertama kali 

dipanaskan dan akan terbakar bila dipanaskan ulang.  

 

2.4.2.Keramik  

Keramik yang digunakan dalam dunia teknik adalah merupakan campuran unsur 

logam dan non-logam. Keramik ini dapat berupa oksida logam tunggal, campuran 

oksida logam, karbida, nitrida, borida, dan bahan lain seperti Al2O3, MgO, SiC, dan 

Si3N4. Sifat-sifat utama keramik adalah kekerasan yang tinggi, sangat getas, tahan 

temperatur tinggi, punya ketahanan kimia yang tinggi, kekuatan tekan yang tinggi, 

kekuatan dielektrik yang tinggi, serta harga dan bobot yang rendah. 

 

2.4.3.Komposit  

Komposit pada dasarnya adalah gabungan bahan-bahan yang berbeda dalam skala 

makro. Adapun contoh komposit alami yang ada di alam adalah kayu yang 

merupakan gabungan serat selulosa didalam matriks lignin. Komposit buatan 

manusia biasanya merupakan gabungan antara material serat yang kuat seperti serat 

kaca, karbon atau boron yang digabungkan dalam matriks resin  seperti epoxy atau 

polimer. Kelebihan  

komposit adalah sifatnya yang dapat diatur. Salah satu cara pengaturan sifat pada 

material komposit adalah dengan mengubah arah orientasi, susunan, dan sudut 

material penyusunnya. 
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Gambar 2.3. Kurva tegangan-regangan tarik tiga jenis polimer termoplastik  

  

Tabel 2.2 Jenis-jenis polimer 
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2.5. SIFAT MEKANIK MATERIAL  

Pemahaman yang menyeluruh mengenai sifat-sifat material, perlakuan, dan proses 

pembuatannya sangat penting untuk perancangan mesin yang baik. Sifat material 

umumnya diklasifikasikan menjadi sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimiawi. Di dalam 

bab ini kita hanya membahas sifat-sifat mekanik.  

 

Sifat mekanik secara umum ditentukan melalui pengujian destruktif dari sampel 

material pada kondisi pembebanan yang terkontrol. Sifat mekanik yang paling baik 

adalah didapat dengan melakukan pengujian prototipe atau desain sebenarnya dengan 

aplikasi pembebanan yang sebenarnya. Namun data spesifik seperti ini tidak mudah 

diperoleh sehingga umumnya digunakan data hasil  pengujian standar seperti yang 

telah dipublikasikan oleh ASTM (American Society of Mechanical Engineer). 

 

2.5.1. Uji Tarik dan Tensile Strength  

Spesimen uji standar yang biasa dipakai ditunjukkan pada gambar 2.4 Batang yang 

dipakai untuk pengujian material biasanya mempunyai diameter standar do dan 

panjang ukur standar lo. Panjang ukur adalah panjang tertentu sepanjang bagian yang 

berdiameter kecil dari spesimen yang ditandai dengan dua takikan sehingga 

pertambahan panjangnya  

dapat diukur selama pengujian.  

 

Pengujian dilakukan dengan menarik batang uji perlahan-lahan sampai patah, 

sementara beban dan jarak panjang ukur dimonitor secara kontinyu. Contoh hasil 

pengujian ini adalah kurva tegangan-regangan seperti yang dapat dilihat pada gambar 

2.5.   

Hasil uji tarik dapat ditampilkan dalam bentuk kurva “Tegangan-tegangan”. Dimana  

Tegangan (σ) didefinisikan sebagai beban per satuan luas dan untuk spesimen uji 

tarik dirumuskan sebagai berikut :  
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Dimana  P adalah beban  yang bekerja sedangkan Ao adalah luas penampang 

spesimen. Satuan untuk tegangan adalah Psi atau Pa.  

Regangan adalah perubahan panjang per satuan panjang dan dapat dihitung sebagai 

berikut :  

 

Dimana  lo adalah panjang awal sedangkan  l adalah panjang spesimen setelah 

mendapat beban P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Spesimen uji tarik 
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Gambar 2.5. Kurva tegangan-regangan hasil uji tarik, (a) baja karbon rendah, (b) baja 

karbon tinggi (annealed).    

 

Sifat-sifat material yang dapat ditentukan dari uji tarik adalah :  

 

2.5.2. Modulus elastisitas  

Titik pl pada gambar 2.5 menunjukkan batas  “proporsional” dimana dibawah titik 

itu tegangan sebanding dengan regangan.  Sifat proporsional ini dapat diformulasikan 

dengan hukum Hooke :  

    

E adalah kemiringan kurva tegangan-regangan sampai batas proporsional dan disebut 

sebagai Modulus Elastisitas material atau Modulus Young.  E adalah merupakan 

ukuran kekakuan material pada batas elastisnya.  
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2.5.3.Batas elastis (elastic limit)  

Titik  el pada gambar 2.5 adalah batas elastis, atau titik dimana bila batas ini 

terlewati, material akan mengalami perubahan permanen atau deformasi plastis. 

Batas elastis ini juga merupakan tanda batas daerah  perilaku elastis dengan daerah 

perilaku plastis.   

 

2.5.4.Kekuatan luluh (Yield Strength)  

Pada titik y, material mulai mengalami luluh dan laju deformasinya meningkat. Titik 

ini disebut titik luluh (yield point) dan nilai tegangan pada titik ini didefinisikan 

sebagai kekuatan luluh material (Sy).   

 

Untuk material yang tidak mempunyai titik luluh yang jelas, kekuatan tariknya harus 

didefinisikan dengan menggunakan garis offset. Garis offset ini digambar paralel 

dengan kurva elastis dan di-offset sejauh 0,2% dari regangan total pada sumbu 

regangan.    

 

2.5.5. Kekuatan tarik ultimat (Ultimate Tensile Strength)  

Tegangan pada kurva tegangan-regangan akan terus meningkat sampai mencapai 

puncak atau nilai kekuatan tarik ultimat (Sut) pada titik u. Pada gambar 2.5 terdapat 

dua kurva pada masing-masing gambar. Kedua kurva ini adalah kurva tegangan-

regangan teknik (engineering stress-strain curve) dan kurva tegangan-regangan 

sebenarnya (true stress-strain curve). Pada kurva tegangan-regangan teknik, 

perhitungan tegangan dan regangan dilakukan dengan menggunakan luas penampang 

awal  Ao, dan panjang ukur awal lo, sedangkan pada kurva tegangan-regangan 

sebenarnya perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan perubahan luas 

penampang dan panjang sebenarnya.  

 

2.5.6.Keuletan dan kegetasan  

Keuletan (ductility) adalah sifat material yang didefinisikan sebagai kecenderungan 

material untuk mengalami deformasi secara signifikan sebelum patah. Adapun 

ukuran keuletan suatu material diukur dengan menggunakan persen perpanjangan 
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sebelum patah atau persen pengurangan luas sebelum patah. Material dengan 

perpanjangan lebih dari 5% pada saat patah dianggap sebagai material ulet.  

 

Kegetasan adalah sifat material yang didefinisikan sebagai ukuran tidak adanya 

deformasi sebelum patah. Contoh bentuk patahan spesimen untuk material ulet dan 

getas ditunjukkan pada gambar 2.6.  

 

 

 

    

Gambar 2.6.(a) Spesimen baja ulet setelah patah, (b) Spesimen besi cor getas setelah 

patah 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan  model pengujian 

material  permesinan kapal, dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahapan-

tahapan studi yang akan dilaksanakan secara garis besar adalah  sebagai berikut. 

a. Identifikasi data sekunder  

b. Pengujian material secara eksperimental dan simulasi komputer  

c. Pengolahan dan analisis data  

 

3.1. IDENTIFIKASI DATA SEKUNDER  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis material yang banyak dipakai 

untuk komponen permesinan kapal.  Jenis material ini merupakan data sekunder 

yang diperoleh dari dokumentasi instansi terkait dengan  data-data penelitian 

sebelumnya mengenai material dari litbang, dan perguruan tinggi.  

 

3.2. PENGUJIAN MATERIAL SECARA EKSPERIMENTAL DAN 

SIMULASI KOMPUTER  

1. Pengujian Eksperimental 

Pengujian eksperimental dilakukan dengan uji tarik dan tensile strength. 

Tahap-tahap dalam pengujian ini adalah: 

a. Pembuatan spesimen uji standar berbagai material permesinan 

kapal 

b. Menarik spesimen uji di mesin uji tarik secara perlahan-lahan 

sampai patah, sementara beban dan jarak panjang ukur dimonitor 

secara kontinyu. 

c. Merecord kurva tegangan-regangan hasil uji tarik 
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d. Menghitung modulus elastisitas material, batas elastis (elastic 

limit), kekuatan luluh (yield strength), kekuatan tarik ultimat 

(ultimate tensile strength), keuletan dan kegetasan.  

e. Membuat model diagramatik dan matematika yang merupakan  

korelasi dari berbagai item kelayakan suatu material dari beberapa 

variable hasil pengujian. 

 

2. Simulasi Komputer 

Selain dilakukan pengujian eksperimental, kegiatan ini juga melakukan 

simulasi dengan paket program komputer stress analysis. Tahap-tahap 

dalam simulasi ini adalah: 

a. Pembuatan geometri model. 

Pembuatan geometri model adalah membuat model dengan 

dimensi yang ditentukan termasuk pembuatan kurva dan 

permukaan surface.  

b. Pembuatan Meshing atau Grid 

    Pembuatan meshing atau grid model dengan jumlah grid  yang 

     optimal.   

c. Menentukan boundary condition/ kondisi batas. 

Memasukan batas surface sebagai input data berupa gaya, tekanan 

dan konstrain-konstrain yang berlaku.  

d. Melakukan solver 

Melakukan solver adalah melakukan running atau iterasi 

perhitungan hingga keseimbangan energy tercapai berarti running 

telah selesai. Dan hasilnya dapat di lihat pada tahap post 

processor.    

e. Melakukan post- prosessor/ visualisasi 

Hasil running pada proses simulasi berupa numerik dan 

visualisasi, dimana hasilnya menjadi bahan analisa.  

f. Perhitungan dan Analisis 
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Hasil simulasi berupa visual dan numerik digunakan untuk 

perhitungan dan analisa dan sebagai bahan untuk menarik 

kesimpulan. 

 

3.3. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA  

Data primer dan sekunder ditabulasi dengan spreadsheet dan dianalisis dengan 

statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis material 

yang banyak dipakai untuk komponen permesinan kapal, dan berbagai 

karakteristik material sehingga dihasilkan olah data dalam kuantitatif dan bentuk 

diagram yang mudah dipahami.  

 



 

 

3.4.  BAGAN ALIR   

Model Simulasi Pengujian Material Permesinan Kapal 
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4.1. IDENTIFIKASI DATA SEKUNDER  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis material yang banyak dipakai 

untuk  komponen permesinan kapal.  Jenis material ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari dokumentasi instansi terkait dengan  perindustrian dan perdagangan, 

data-data penelitian sebelumnya mengenai material dari litbang, dan perguruan tinggi.  

 

4.1.1. Logam (Ferro) 

Logam adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan 

besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai 2 sifat yang berbeda 

dengan besi dan karbon maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam 

adalah elemen kerak bumi (mineral) yang terbentuk secara alami. Jumlah logam 

diperkirakan 4% dari kerak bumi. Logam dalam bidang keteknisian adalah besi. 

Biasanya dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan, pipa-pipa, alat-alat pabrik dan 

sebagainya. 

 

Contoh dari logam yang sudah memiliki sifat-sifat penggunaan teknis tertentu dan 

dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup adalah besi, tembaga, seng, timah, timbel 

nikel, aluminium, magnesium. Kemudian tampil logam-logam lain bagi penggunaan 

khusus dan paduan, seperti emas, perak, platina, iridium, wolfram, tantal, 

molybdenum, titanium, vokalt, anti monium (metaloid), khrom, vanadium, beryllium, 

dan lain-lain. 

 

Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat, yaitu : 

 Dapat ditempa dan diubah bentuk 

 Penghantar panas dan listrik 
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 Keras (tahan terhadap goresan, potongan atau keausan), kenyal (tahan patah 

bila dibentang), kuat (tahan terhadap benturan, pukulan martil), dan liat (dapat 

ditarik). 

 

Yang dimaksud besi dalam bidang keteknisan adalah besi teknis, bukan besi murni, 

karena besi murni (Fe) tidak memenuhi pernyataan teknik, persyaratan teknik adalah 

kekuatan bahan, keuletan, dan ketertahanan terhadap pengaruh luar (korosi, aus, bahan 

kimia, suhu tinggi dan sebagainya). 

 

Besi teknis selalu tercampur dengan unsure-unsur lain misalnya karbon (C), silicon 

(Si), mangan (Mn), Fosfor (P), dan belerang (S). Unsur-unsur tersebut harus dalam 

kadar tertentu, sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki, secara garis besar besi 

teknik terbagi menjadi : 

a. Besi kasar : kadar karbon lebih besar dari 3,5%, tidak dapat ditempa. 

b. Besi : kadar karbon lebih besar dari 2,5%, tidak dapat ditempa. 

c. Baja : kadar karbon kurang dari 1,7%, dapat ditempa. 

 

Table 4.1.  jenis dan klasifikasi logam 

No Klasifikasi Jenis bentuk 
Pemakaian contoh dalam 

bangunan 

1 Logam mulia Emas, perak dsb. Batangan Aksesoris, interior. 

2 Logam setengah 

mulia 

Air raksa cair Patri 

3 Logam biasa berat 

>30 kg/dm3 

Nikel, kobalt Butiran, batangan Campuran baja, konstruksi luar 

beton 

4 Logam biasa ringan 

<30 kg/dm3 

Besi tuang 

Plumbum(timah 

hitam) 

Plat blok Pengunci, pengantung landasan 

isolasi 

5 Logam campuran Baja 

 

 

Kuningan 

Plat, profil, batangan, 

tempa, gelombang 

plat, blok 

Hubungan dak standar dengan atap, 

kuda-kuda bangunan, jembatan, 

neraca, tulangan beton, dinding, 

lantai 

Penggantung, kunci, kran. 
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Table 4.2.  sifat-sifat baja dapat dipengaruhi oleh campuran logam yang lain 

Campuran logam 
Pengaruh terhadap sifat-sifat baja 

Menambah Mengurangi 

Karbon (C) Kekokohan, kekerasan, sifat pengerasan Titik lebur, keuletan, regangan sifat mengelas 

dan menempa 

Silisium (Si) Menambah elastisitas, kekokohan, kekerasan 

dan daya tahan karat 

Sifat mengelas 

Fosfor (P) Leburan encer Rengangan dan daya kekuatan pukul 

Sulfur (S) Lebaran kental, serpihan mudah patah Daya kekuatan pukul 

Mangan (Mn) Kekerasan, kekokohan, daya kekuatan pukul 

dan daya keausan 

Sifat membuat serpih 

Nikel (Ni) Keuletan regangan, kekokohan, daya tahan 

karat, tahan listrik dan suhu tinggi 

Pegangan oleh suhu tinggi 

Khrom (Cr) Kekerasan, kekokohan, daya tahan karat, 

suhu tinggi dan ketajaman 

regangan 

Varadium (V) Daya tahan lama, kekerasan dan keuletan Daya tahan suhu tinggi 

Molibdenium (Mo) Kekerasan daya tahan lama Regangan dan sifat menempa 

Kobalt (Co) Kekerasan, ketajaman Keuletan mengurangi daya tahan suhu tinggi 

Wolfram (W) Kekerasan, kekokohan, daya tahan karat, 

suhu tinggi dan ketajaman 

regangan 

 

Table 4.3. Perubahan Struktur Logam 

Sistem pengubahan Cara Hasil 

Pemanasan Logam dipanaskan, kemudian dibiarkan dingin 

dengan sendirinya 

Struktur logam berbentuk baru dan 

logam jadi lebih lemah 

Pendinginan kejut Logam di panaskan, kemudian didinginkan 

cepat dalamn air atau oli 

Menambah kekokohan 

Pengerasan Logam dipanaskan, kemudian didingikan 

sedenikian rupa sehingga pengerasan merata 

Menambah kekerasan dan ketajaman 

Tempering Logam yang telah diperkeras dipanaskan pada 

suhu 180o-300oC 

Menambah elastisitas 

Tempering kejut Logam yang telah diperkeras dipanaskan pada 

suhu450o-700oC 

Mempertinggi batas regang 

Pelapisan nitrogen Pengerasan dilakukan dalam oven dengan 

semprotan nitrogen 

Memperkeras permukaan logam dan 

daya tahan karat 

Pelapisan karbon Pengerasan dilakukan dalam oven dengan 

pelapisan karbon sehingga mempengaruhi 

permukaan logam 

Memperkeras tepi dan inti logam tetap 

lunak 
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Pengaruh karbon terhadap sifat logam dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Besi yang mengandung kadar C = 0%-0,5%, mempunyai sifat mudah 

ditempa dan tidak dapat disepuh atau dikeraskan. Besi ini dinamakan besi 

tempa. 

2. Besi yang mengandung kadar C = 0,5%-1,7%, mempunyai sifat dapat 

ditempa dan dapat disepuh. Besi ini dinamakan baja. 

3. Besi yang mengandung kadar C = 2,5%-6,67%, mempunyai sifat mudah 

dituang (dicor) dan besi ini dinamakan besi tuang. 

 

Pengaruh kadar zat arang dalam besi terdiri dari: 

1. Zat asam 

Terdapat pula dalam udara,yaitu campuran dari 21% zat asam dan 78% zat lemas, 

selanjutnya 1% helium, argon dan beberapa unsur zat lain. Zat asam dalam udara 

dapat menyebabkan logam besi rusak. 

2. Oksid 

Persenyawaan antara zat asam dengan unsur yang lain dinamakan oksid. Batu besi 

magnet, magnesit (Fe2O3) kandungan Fe 60 % sampai dengan 70% (Rusia, Swedia, 

Amerika). Batu besi merah, hemafite (Fe2O3), kandungan Fe 40% sampai dengan 60 

% (Kanada, Spanyol, Inggris, Rusia). Proses dapur tinggi adalah proses reduksi, 

karena dalam dapur tinggi, zat asam dikeluarkan oksid besi dan tinggal besinya. 

3. Karbonat 

Batu besi spoat (FeCo3)adalah karbonat besi, karena dalam persenyawaan ini terdapat 

carbonium (zat orang). Batu besi spatik (Fe2(O3)), kandungan Fe 30 % sampai 40% 

(Jerman, Austria) 

4. Zat arang 

Unsur ini sangat penting untuk produksi baja. Zat arang murni terdapat dalam intan 

yang grafit. Zat arang ini diperoleh dari arang tulang belulang, arang kulit, arang kayu, 

arang batu (batu bara),dan lainnya. Dengan menambah zat arang dalam besi, baik 

banyak atau sedikit. Maka akan terjadi persenyawaan-persenyawaan besi zat arang 

yang mempunyai sifat-sifat keras. Unsur besi terdapat di alam, bahan dalam bentuk 
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logam murni, tetapi terdapat dalam bentuk persenyawaan besi oksida, yang masih 

tercampur dengan unsur-unsur lain dan zat pengotor. 

 

Macam-macam logam ferro dan penggunaannya yang mengandung unsur kebesi-

besian seperti pada tabel di bawah ini : 

 

Table 4.4. Ringkasan Logam Ferro dan Penggunaannya 

Nama Komposisi Sifat Penggunaan 

Besi tuang Campuran besi dan 

karbon (4%) 

Rapuh, tidak dapat di 

tempa baik untuk 

dituang sukar dilas 

Alas mesin, badan 

ragum, bagian-bagian 

mesin bubut, blok 

silinder, cincin perak, 

meja datar 

Besi tempa Campuran besi murni 

(99%) sedikit besi 

rongsokan 

Dapat ditempa, liat, tidak 

dapat dituang 

Kait keran, landasan 

kerja plat, rantai jangkar 

Baja lunak Campuran besi dan 

karbon (0,1%-0,3%) 

Dapat ditempa, liat Mur, baut, pipa, sekrup 

Baja karbon sedang Campuran besi dan 

karbon (0,4%-0,6%) 

Lebih kenyal Poros, rel baja, paron 

Baja karbon tinggi Campuran besi dan 

karbon (0,7%-1,5%) 

Dapat ditempa, dapat 

disepuh, mudah ditempa 

Perlengkapan mesin 

bubut, perlengkapan 

mesin frais, kikir, 

gergaji, pahat, tap, 

stempel 

Baja cepat tinggi (HSS-

High speed steel) 

Baja karbon tinggi di 

tambah nikel/ kobalt, 

khrom / tungken 

Rapuh, dapat disepuh, 

keras, dapat dimudakan, 

tahan suhu tinggi 

Mesin bubut, mesin 

frals, mesin bor, dll 

 

 

4.1.2  Non Logam (Non Ferro) 

Logam Non-Ferro (Non-Ferrous Metal) ialah jenis logam yang secara kimiawi tidak 

memiliki unsur besi atau Ferro (Fe), oleh karena itu logam jenis ini disebut sebagai 

logam bukan Besi (non Ferro). Beberapa dari jenis logam ini telah disebutkan dimana 

termasuk logam yang banyak dan umum digunakan baik secara murni maupun 

sebagai unsur paduan. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi terutama dalam pengolahan bahan logam, menjadikan semua jenis logam 

digunakan secara luas dengan berbagai alasan, mutu produk yang semakin 
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ditingkatkan, kebutuhan berbagai peralatan pendukung teknologi serta keterbatasan 

dari ketersediaan bahan-bahan yang secara umum digunakan dan lain-lain. 

 

Logam non Ferro ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat 

dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam 

yang lainnya. Keberagaman sifat dan karakteristik dari logam Non Ferro ini 

memungkinkan pemakaian secara luas baik digunakan secara murni atau pun 

dipadukan antara logam non ferro bahkan dengan logam Ferro untuk mendapatkan 

suatu sifat yang baru yang berbeda dari sifat asalnya. 

 

Pengertian dari bahan bukan logam atau non logam adalah unsur kimia yang 

mempunyai sifat-sifat, yaitu : 

 Elastis (karet), cair (bahan pelumas, dan tidak dapat menghantarkan arus listrik 

(bahan isolasi)). 

 Peka terhadap api (bahan baker, tidak dapat terbakar (Asbes) dan mudah pecah 

(keramik)). 

 

Unsur logam yang paling penting dan paling banyak digunakan dalam industry adalah 

besi karena hampir 90 % dari logam-logam yang digunakan dalam industry adalah 

besi. Selain besi,logam yang penting anatara lain: alumunium (Al), timbal (Pb), nikel 

(Ni), perak (Ag), seng (Zn), dan lain sebagainya. Yang digunakan dalam keadaan 

murni ataupun dalam bentuk paduannya. Logam – logam tersebut harus mempunyai 

sifat-sifat fisika atau mekanik yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang 

dikehendaki. 

 

Logam non ferro adalah suatu bahan yang tidak mengandung besi, yang dapat 

digolongkan menjadi : 

 logam berat : nikel, seng, tembaga, timah putih dan timah hitam 

 logam mulia/murni : emas, perak, platina 

 logam ringan : alumunium, barium, kalsium 

 logam refraktori/tahan api : Molibdenum, titanium, wolfram, zirkonium 

 logam radio aktif : radium dan uranium 
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1. Tembaga, Copper, Cuprum (Cu) 

Diperoleh dari biji besi yang mengandung besi, timah hitam, seng dan sedikit 

mengandung perak dan emas. Sifat-sifat tembaga antara lain :sifat mekanik baik, 

tahan korosi, daya hantar listrik dan panas lebih baik, mampu dikerjakan mesin, 

mudah disambung dengan solder maupun dilas, BD 8,9 dan titik cair 1,083° C, serta 

dapat digosok dan temperature tempa lebih rendahdibanding bahan-bahan dari logam 

ferro. Pada pengerjaan panas suhu yang diperlukan antara 800°C-900°C, seperti untuk 

rolling extension dan forging/tempa. Baik dalam keadaan panas maupun dalam 

keadaan dingin, tembaga sangat luwes dan dapat direnggangkan, digiling dan dimartil. 

Pemberian bentuk dalam keadaan panas sekitar 650°C, sedangkan dalam keadaan 

dingin 300°C-700°C. Kegunaan tembaga, yaitu alat-alat listrik, telepon dan telegram, 

kawat listrik, refrigerator dan pipa-pipaketel serta tembaga tidak bias digunakan untuk 

perabot masak. 

 

2. Mangan, Manganese (Mn) 

Sifat-sifat mangan adalah baja konstruksi dan baja mesin memperbaiki sifat kekuatan 

tarik dan tahan aus serta baja perkakas memperbaiki sifat ketahanan ukuran. 

Kegunaannya adalah sebagai unsur paduan, bila dipadu dengan baja konstruksi dan 

baja mesin digunakan untuk pekerjaan yang menginginkan kekuatan tarik dan tahan 

aus. Bila dipadu dengan baja perkakas digunakan untuk pekerjaan yang menginginkan 

ketahanan ukuran. 

 

3. Nikel, Nickolium (Ni) 

Sifat-sifat nikel yaitu cukup keras, BD 8,7 dan titik lebur 1, 455° C dengan kelihatan 

tinggi dan mudah dibentuk dalam keadaan dingin atau panas dan tahan korosi. Bijih 

Nickel mengandung 2,5 % Nickel yang bercampur bersama-sama unsur lain yang 

sebagian besar terdiri atas besi dan silica serta hampir 4 % Tembaga dan sedikit 

Cobalt, Selenium, Tellurium, Silver, Platinum dan Aurum. Sedangkan Tembaga, besi 

dan Nicel berada pada bijih itu sebagai Sulfida. Kegunaannya adalah untuk industri 

kimia, alat-alat listrik dan alat-alat kedokteran. 
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4. Uranium (U) 

Sifat-sifat uranium adalah BD 18,7, uranium murni malleable /liat dan ductile mudah 

di bentuk dan menstabilkan carbide keras. Kegunaannya untuk bahan amunisi dan 

persenjataan. 

 

5. Alumunium (Al) 

Sifat-sifat Alumunium adalah penghantar arus listrik tinggi. Jenis logam ringan (BD 

2,7) dengan titik lebur 600°C, mudah dikerjakan/ dituang, penghantar panas, tahan 

karat dan non magnetis. Kegunaan Alumunium adalah untuk bahan bangunan, alat-

alat rumah tangga, mesin penggerak, mesin tenaga / penghasil kalor yang besar untuk 

pemanas, kabel dan pipa serta pembuatan mesin motor dan kapal terbang. Alumunium 

terdapat dua macam yaitu: alumunium tuangan mempunyai kekuatan tarik sebesar 

10kg/ mm2 dan regangannya 18 -25 % dan alumunium tempa mempunyai kekuatan 

tarik sebesar 18-28 kg/mm2 dan regangannya 3-5%. 

6. Magnesium(Mg) 

Magnesium ialah logam yang berwarna putih perak dan sangat mengkilap dengan titik 

cair 651ºC yang dapat digunakan sebagai bahan paduan ringan, sifat dan 

karakteristiknya sama dengan Aluminium. 

Oxid film yang melapisi permukaan Magnesium hanya cukup melindunginya dari 

pengaruh udara kering, sedangkan udara lembab dengan Magnesium memiliki 

kekuatan tarik hingga 110 N/mm2 dan dapat ditingkatkan melalui proses 

pembentukan hingga 200 N/mm2. Sifat-sifatnya adalah BD rendah 1,7, lunak dan titik 

cair rendah 800°C serta tahan korosi. Kegunaannya adalah untuk bangunan dan kapal 

udara serta foto grafi dan sebagai unsure paduan non fero. 

 

7. Kobalt (Co) 

Cobalt (Co) ialah logam yang berwarna putih silver ini memilki titik cair 1490ºC dan 

bersifat magnetic tinggi. Cobalt diperoleh bersama unsur Nickel serta element-element 

mineral tertentu dan dipisahkan selama proses pemurnian pada unsur Nickel. Sifat-

sifatnya adalah bila dipadu dengan baja maka akan menjadi keras, tahan panas dan 

tahan aus. Kegunaannya kobalt bila dipadu dengan baja banyak dipergunakan untuk 

konstruksi tahan tahan pesawat terbang dan konstruksi tahan panas. 
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8. Timah Putih, Tin, Stannum (Sn) 

Timah putih (Sn) ialah logam yang berwarna putih mengkilap, sangat lembek 

dengan titik cair yang rendah yakni 232ºC. Sifat-sifatnya yaitu titik cair rendah 232°C, 

BD rendah 7,3, tahan terhadap udara lembab, kekerasan dan kekuatan sangat rendah 

dan tergolong logam lunak serta daya tahan korosi cukup tinggi. Kekuatan timah putih 

untuk pembungkus pipa-pipa/tabung yang dapat dilipat, tabung-tabung pasta gigi dan 

plat-plat lembaran yang dapat dibuat kaleng makanan. 

 

9. Timah Hitam, Lead, Timbal, Plumbum (Pb) 

Timah Hitam memiliki berat jenis (ρ) yang sangat tinggi yaitu =11,3 kg/dm³ 

dengan titik cair 327ºC, digunakan sebagai isolator anti radiasi Nuclear. Timah hitam 

diperoleh dari senyawa Plumbum-Sulphur (PbS) yang disebut “Gelena” dengan kadar 

yang sangat kecil. Sifat-sifat timah hitam adalah berwarna kebiru-biruan, agak lunak, 

mudah dituang, disolder, dan dilas (dengan api zat asam) sanagt mudah diberi bentuk 

dalam keadaan dingin dan panas, kekuatan tariknya sangat rendah BD 11,4 dengan 

titik cair 274°C sangat tahan reaksi kimia dan tahan korosi. Kegunaanya adalah 

sebagai penutup atap, pipa saluran, pembungkus barang kesenian dari gelas, 

pembuatan penyehat, alat-alat dan saluran dalam industri kimia. 

 

10. Wolfrom, Tungsten (W) 

Tungten, Wolfram (W) memiliki titik cair 3410ºC berwarna kelabu, sangat keras dan 

rapuh pada temperature ruangan, tetapi ulet dan liat pada Temperatur tinggi. Sifat-sifat 

wolfrom adalah keras BD 20 titk cair tinggi 3400°C dan titk didih 5900°C, dapat 

digilas menjadi lembaran dan bila dipadu dalam baja perkakas, akan memperbaiki 

ketahanan ausnya dan sifat tahan hangatnya. Kegunaannya dalam bidang elektronika 

seperti katoda tabung electron dan bidang kelistrikan, seperti kawat pijar dalam 

lampu, elektroda, pegas, unsure pemanas dan tabung sinar X. 

 

11. Seng, Zincum (Zn) 

Seng (Zn) ialah logam yang berwarna putih kebiruan memiliki titik cair 419ºC, sangat 

lunak dan lembek tetapi akan menjadi rapuh ketika dilakukan pembentukan dengan 

temperature pengerjaan antara 100ºC sampai 150ºC tetapi sampai temperature ini 
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masih baik dan mudah untuk dikerjakan. Seng terdapat dialam terikat secara kimia 

secara di dalam bijih (asam belerang atau asam arang). Bijih seng yang terpenting 

adalah seng belerang dan seng karbonat (Galmei). Sifat-sifat seng mempunyai warna 

kelabu muda BD 7,1 dengan titk cair 149°C. dan pada suhu 130°C-150°C seng dapat 

dipecah-pecah dan kenyal hingga dapat digiling serta tahan korosi. Kegunaan seng 

adalah untuk melindungi besi/ baja dengan jalan mencelupkan kedalam cairan yang 

disebut sepuh seng. Untuk melapisi besi/baja secara galvanis, melindungi permukaan 

benda dengan jalan disemprotkan membuat elemen-elemen listrik dan bahan baku 

pembuat cat. Bila dipadu dengan alumunium, magnesium dan tembaga yang disebut 

dengan samak, dipergunakan untuk membuat alat-alat bagian mobil seperti pintu dan 

karburator. 

 

12. Khrom, Chromium (Cr) 

Khrom terdapat di alam dalam bentuk bijih khrom yang disebut khromit 

(FeO.Cr2O3). Bijih khromit berwarna hitam mengandung 33%-35% Cr2O3. Khrom 

adalah logam yang berwarna putih kebiruan lebih keras daripada kaca tapi rapuh. 

Sifat-sifat fisika dari khrom adalah titik lebur 1550°C dengan titik didih 2477°C dan 

kerapatan 7,138 gr/cm3, mudah larut dalam asam-asam seperti asam klorida, asam 

sulfat dan asam nitrat, untuk unsure paduan dalam baja konstruksi dan baja mesin, 

memperbaiki kekuatan tarik dan ketahanan korosi dan unsure paduan dalam baja 

perkakas, memperbaiki ketahanan ukuran. Kegunaan khrom sebagai unsur pemadu 

untuk bahan penghantar panas, bahan tahanan. Untuk paduan dengan besi (ferro-

khrom), untuk logam paduan nikhrom yang disebut khromel yang mempunyai tahanan 

listrik yang sangat tinggi, unsure paduan baja konstruksi dan baja mesin, untuk baja 

perkakas. 

 

13.  Boron (B) 

Boron (B) memiliki titik cair 2300ºC dan Boron-Carbide sangat keras dan tahan 

terhadap pengaruh kimia. Proses pemurnian Boron termasuk sangat sulit akan tetapi 

kerap kali Boron ditemukan dalam keadaan murni sehingga disebut sebagai logam 

Murni atau logam langka (rare-metal). Boron tidak digunakan sebagai element akan 

tetapi Boron digunakan sebagai bahan pembuatan dies, nozlle untuk injection 
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moulding, pivot serta permukaan bearing. Boron dibuat dalam bentuk bubukan 

sehingga pembentukannya dilakukan dengan proses sintering. 

 

     14.  Cadmium (Cd) 

Cadmium (Cd) ialah logam yang berwarna putih kebiruan sifatnya sangat lunak dan 

lembek dengan titik cair hanya 321ºC. Sebagai bahan dasar dari Cadmium ini ialah 

endapan Seng. Endapan pekat dari Cadmium terdapat dibagian tertentu dari instalasi 

pengolahan Seng (Zn), Cadmium digunakan dalam paduan yang memiliki titik cair 

rendah serta bahan tambah pada tembaga. Yang penting dalam pemakaian cadmium 

ini ialah sebagai lapisan pelindung pada baja atau kuningan (brasses). 

 

    15.  Iridium (Ir) 

Iridium (Ir) ini disebut sebagai baja putih ini adalah logam dari kelompok Platinum 

yang memiliki titik cair 2454 ºC. Penggunaannya sebagai bahan paduan dengan unsur 

platinum-alloy yang kuat dan keras serta meningkatkan titik cairnya. 

 

16.  Platinum (Pt) 

Platinum (Pt) adalah salah satu jenis logam berat yang berwarna putih kelabu dan 

sangat mengkilap dengan titik cair 1773ºC dan memiliki sifat yang mudah dibentuk, 

ulet dan tidak mengandung oxide atau tar dalam udara bebas. Platinum sangat cocok 

digunakan dalam paduan dengan Iridium yang dapat meningkatkan kekerasannya. 

Platinum terdapat dalam paduan logam mulia serta endapan Tembaga-Nickel. 

Platinum dapat pula diperoleh melalui proses extraksi pada mas (gold) dan Nickel. 

Platinum (Pt) digunakan sebagai bahan pembuatan contact point pada system 

kelistrikan motor bakar, kabel tahanan polymeter serta kawat thermocouple. 

Macam-macam logam non ferro dan penggunaannya seperti pada tabel di bawah ini : 
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Table 4.5. Ringkasan Logam Non Ferro dan Penggunaannya 

Nama Komposisi Sifat Penggunaan 

Tembaga, Copper, 

Cuprum (Cu) 

 

biji besi yang 

mengandung besi, timah 

hitam, seng dan sedikit 

mengandung perak dan 

emas 

sifat mekanik baik, tahan 

korosi, daya hantar 

listrik dan panas lebih 

baik, mampu dikerjakan 

mesin, mudah 

disambung dengan 

solder maupun dilas,  

serta dapat digosok dan 

temperature tempa lebih 

rendahdibanding bahan-

bahan dari logam ferro 

alat-alat listrik, telepon 

dan telegram, kawat 

listrik, refrigerator dan 

pipa-pipa ketel 

Mangan, Manganese 

(Mn) 

 

Padua dengan baja 

konstruksi dan baja 

mesin  

memperbaiki sifat 

kekuatan tarik dan tahan 

aus serta baja perkakas 

memperbaiki sifat 

ketahanan ukuran 

pekerjaan yang 

menginginkan kekuatan 

tarik, tahan aus, dan 

ketahanan ukuran. 

Nikel, Nickolium (Ni) 

 

besi, silica , tembaga dan 

sedikit cobalt, selenium, 

tellurium, silver, 

platinum dan aurum 

cukup keras, keliatan 

tinggi dan mudah 

dibentuk dalam keadaan 

dingin atau panas dan 

tahan korosi 

industri kimia, alat-alat 

listrik dan alat-alat 

kedokteran 

Uranium (U) 

 

- malleable /liat dan 

ductile mudah di bentuk 

dan menstabilkan 

carbide keras 

bahan amunisi dan 

persenjataan 

Alumunium (Al) - penghantar arus listrik 

tinggi, mudah 

dikerjakan/ dituang, 

penghantar panas, tahan 

karat dan non magnetis 

bahan bangunan, alat-

alat rumah tangga, mesin 

penggerak, mesin tenaga 

/ penghasil kalor yang 

besar untuk pemanas, 

kabel dan pipa serta 

pembuatan mesin motor 

dan kapal terbang 

Magnesium (Mg) 

 

bahan paduan ringan penghantar arus listrik 

tinggi, mudah 

dikerjakan/ dituang, 

penghantar panas, tahan 

karat dan non magnetis 

bangunan dan kapal 

udara serta foto grafi dan 

sebagai unsure paduan 

non fero 

Kobalt (Co) 

 

dipadu dengan baja magnetic tinggi, sifat-

sifatnya adalah bila 

dipadu dengan baja 

maka akan menjadi 

keras, tahan panas dan 

tahan aus. 

konstruksi pesawat 

terbang dan konstruksi 

tahan panas 
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Timah Putih, Tin, 

Stannum (Sn) 

 

- berwarna putih 

mengkilap, tahan 

terhadap udara lembab, 

kekerasan dan kekuatan 

sangat rendah dan 

tergolong logam lunak 

serta daya tahan korosi 

cukup tinggi 

pembungkus pipa-

pipa/tabung yang dapat 

dilipat, tabung-tabung 

pasta gigi dan plat-plat 

lembaran yang dapat 

dibuat kaleng makanan 

Timah Hitam, Lead, 

Timbal, Plumbum (Pb) 

 

senyawa Plumbum-

Sulphur (PbS) 

berwarna kebiru-biruan, 

agak lunak, mudah 

dituang, disolder, dan 

dilas (dengan api zat 

asam) sangat mudah 

diberi bentuk dalam 

keadaan dingin dan 

panas, kekuatan tariknya 

sangat rendah, sangat 

tahan reaksi kimia dan 

tahan korosi.  

penutup atap, pipa 

saluran, pembungkus 

barang kesenian dari 

gelas, pembuatan 

penyehat, alat-alat dan 

saluran dalam industri 

kimia. 

 

Wolfrom, Tungsten (W) 

 

- warna kelabu, sangat 

keras dan rapuh pada 

temperature ruangan, 

tetapi ulet dan liat pada 

Temperatur tinggi 

bidang elektronika 

seperti katoda tabung 

electron dan bidang 

kelistrikan, seperti kawat 

pijar dalam lampu, 

elektroda, pegas, unsure 

pemanas dan tabung 

sinar X 

Seng, Zincum (Zn) 

 

Paduan alumunium, 

magnesium dan tembaga 

warna kelabu muda, 

dapat dipecah-pecah dan 

kenyal hingga dapat 

digiling serta tahan 

korosi 

elemen-elemen listrik 

dan bahan baku pembuat 

cat,  melindungi besi/ 

baja, alat-alat bagian 

mobil seperti pintu dan 

karburator 

Khrom, Chromium (Cr) 

 

unsur paduan baja 

konstruksi dan baja 

mesin 

mudah larut dalam asam-

asam seperti asam 

klorida, asam sulfat dan 

asam nitrat, untuk unsure 

paduan dalam baja 

konstruksi dan baja 

mesin, memperbaiki 

kekuatan tarik dan 

ketahanan korosi dan 

unsure paduan dalam 

baja perkakas, 

memperbaiki ketahanan 

ukuran 

bahan penghantar panas, 

bahan tahanan, perkakas 

Boron (B) Boron-Carbide sangat keras dan tahan 

terhadap pengaruh kimia 

pembuatan dies, nozlle 

untuk injection 

moulding, pivot serta 

permukaan bearing 

Cadmium (Cd) endapan Seng putih kebiruan, sangat 

lunak dan lembek 

lapisan pelindung pada 

baja atau kuningan 
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dengan titik cair rendah 

Iridium (Ir) paduan platinum-alloy kuat dan keras bahan paduan yang kuat 

dan keras serta 

meningkatkan titik cair 

Platinum (Pt) paduan dengan Iridium, 

logam mulia serta 

endapan Tembaga-

Nickel, emas (gold) dan 

Nickel 

mudah dibentuk, ulet dan 

tidak mengandung oxide 

atau tar dalam udara 

bebas 

bahan pembuatan 

contact point pada 

system kelistrikan motor 

bakar, kabel tahanan 

polymeter serta kawat 

thermocouple 

 

4.2. PENGUJIAN MATERIAL SECARA EKSPERIMENTAL  

Pengujian eksperimental dilakukan dengan uji tarik dan tensile strength. Tahap-tahap 

dalam pengujian ini adalah: 

 

1. Pembuatan spesimen uji standar berbagai material permesinan kapal  

Uji tarik adalah cara pengujian bahan yang paling mendasar. Pengujian ini sangat 

sederhana, tidak mahal dan sudah mengalami standarisasi di seluruh dunia, misalnya 

di Amerika dengan ASTM E8, Jepang dengan JIS 2241 dan di Indonesia dengan BKI. 

Bentuk bahan yang diuji, untuk logam dibuat spesimen dengan dimensi seperti pada 

gambar berikut ( BKI, 2013). 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Dimensi spesimen standar BKI 

 

Tabel 4.6. Dimensi spesimen standar BKI 

Diameter Awal  (Do) 

mm 

Panjang Awal  (Lo) 

mm 

Radius ®o 

 

14 70 >15 

 

Material yang akan diuji dalam kegiatan ini bahan permesinan kapal untuk komponen 

shaft, bracket dan bushing. Material tersebut dilakukan pengerjaan marking, cutting, 

machining dan finishing, sehingga bentuk spesimen sesuai standar BKI.  
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Gambar 4.2. (a, b) Material dasar untuk spesimen uji tarik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Material dasar yang telah di lakukan cutting 
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Gambar 4.4.  (a, b, c) Material dasar yang telah di lakukan machining dan 

sesuai spesimen standar BKI 
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2. Menarik spesimen uji di mesin uji  

Alat eksperimen untuk uji tarik ini harus memiliki cengkeraman (grip) yang kuat dan 

kekakuan yang tinggi (highly stiff). Brand terkenal untuk alat uji tarik antara lain 

adalah antara lain adalah Shimadzu, Instron dan Dartec. Dalam pengujian ini dipakai 

alat uji tarik merk UTM type MFL/UFD.20-1979.  

 

 

 

Gambar 4.5. Alat uji tarik di Laboratorium Konstruksi dan Kekuatan 

 

Dari  bahan yang di uji dibuat sebuah spesimen standar BKI dengan  ukuran yang di 

standarisasikan, ditekan pada sebuah mesin uji  tarik kemudian dibebani gaya tarik 

yang dinaikkan secara perlahan-lahan sampai bahan uji putus. Selama  

percobaan/pengujian beban dan regangan batang coba diukur terus menerus. Kedua 

besaran ini ditampilkan dalam sebuah gambar diagram. Skala tegak menunjukkan 

teggangan tarik dalam mm dengan berpatokan pada penampang batang semula, 

sedangkan skala mendatar menyatakan regangan  (perpanjangan) yang bersangkutan 

dalam prosentase terhadap panjang awal. 
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Gambar 4.6.  (a, b) Proses Uji Tarik 

 

Jika beban dinaikkan melampaui batas-batas kekenyalan (batas  elastisitas), maka 

regangan membesar relatif lebih pesat dan lengkungan segera menunjukkan sebuah 

tekukan yang akan  tampil semakin jelas, semakin ulet bahan tersebut.  

 

Tegangan  dalam pengujian ini dinamakan batas rentang atau batas leleh. Hal  ini 

merupakan angka ciri bahan yang penting, karena disini bahan uji untuk pertama 

kalinya mengalami kelonggaran menetap pada  strukturnya yang dapat dikenal melalui 

munculnya wujud-wujud  leleh pada permukaan batang uji. Pada pembebanan yang  

ditingkatkan lebih lanjut, maka tegangan akan mencatat titik puncaknya seraya 

melajunya regangan batang uji. Batang uji telah  mencapai pembebanan tertinggi, dan 

batang uji kini menyusut  pada kedudukan yang nantinya merupakan tempat 
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perpecahan. Hal ini dapat lagi menahan beban tertinggi dan terus meregang walaupun 

beban menukik, sampai batang uji putus pada batas perengutan. Sampel benda uji 

tarik dengan ukuran dan bentuk tertentu ditarik mesin tarik UTM dengan beban 

kontinu sambil diukur pertambahan panjangnya. Data yang didapat berupa perubahan 

panjang dan perubahan beban yang  diberikan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk 

grafik tegangan-regangan.  

 

3. Merecord kurva tegangan-regangan hasil uji tarik 

Perubahan panjang dari spesimen dideteksi lewat pengukur regangan (strain 

gage) yang ditempelkan pada spesimen seperti diilustrasikan pada gambar 4.7. Bila 

pengukur regangan ini mengalami perubahan panjang dan penampang, terjadi 

perubahan nilai hambatan listrik yang dibaca oleh detektor dan kemudian dikonversi 

menjadi perubahan regangan. 

 

Gambar 4.7. Merecord kurva tegangan-regangan 

4. Menghitung modulus elastisitas material, batas elastis (elastic limit), 

kekuatan luluh (yield strength), kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength), keuletan dan kegetasan.  

 

Berikut ini dapat dilihat gambaran spesifikasi specimen material setelah pengujian 

tarik material komponen permesinan kapal. 
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Gambar 4.8.  Specimen material komponen bracket setelah uji tarik 

 

 

Gambar 4.9.  Specimen material komponen bushing setelah uji tarik 

 

Gambar 4.10.  Specimen material komponen shaft setelah uji tarik 
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Sedangkan hasil pengujian tarik dan perhitungan modulus elastisitas material, batas 

elastis (elastic limit), kekuatan luluh (yield strength), kekuatan tarik ultimat (ultimate 

tensile strength)  dengan spreadsheet untuk material komponen permesinan kapal 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.7. Spesifikasi specimen material  komponen shaft 

DIAMETER AWAL 

(Do) mm

PANJANG AWAL 

(Lo) mm

LUAS 

PENAMPANG 

AWAL  (Ao) mm^2

DIAMETER AKHIR 

(D1) mm

PANJANG AKHIR 

(L1) mm

LUAS 

PENAMPANG 

AKHIR  (A1) mm^2

1 S1 14.02 70.00 154.30 12.91 79.31 130.83

2 S2 13.92 70.00 152.11 13.14 79.52 135.54

3 S3 14.01 70.00 154.08 13.20 79.92 136.78

4 S4 13.79 70.00 149.28 12.96 77.70 131.85

5 S5 13.87 70.00 151.02 12.42 79.93 121.09

6 S6 13.74 70.00 148.20 12.50 81.99 122.66

7 S7 13.83 70.00 150.15 12.82 81.31 129.02

SPESIFIKASI  SPECIMEN AWAL SPESIFIKASI  SPECIMEN AKHIR 

NO

KODE 

MATERIAL

 

 

Tabel 4.8. Hasil uji tarik material  komponen shaft 

YIELD STRESS 

(MPa)

ULTIMATE STRESS 

(MPa) ELONGATION  (%)

REDUCTION AREA 

(%)  F  YIELD  (KN)  F  ULTIMATE  (KN)

MODULUS 

ELASTISITAS 

(MPa)

1 S1 233.31 430.98 13.30 15.21 36 66.5 32.405

2 S2 236.67 439.16 13.60 10.89 36 66.8 32.291

3 S3 220.67 406.28 14.17 11.23 34 62.6 28.669

4 S4 241.16 427.39 11.00 11.68 36 63.8 38.854

5 S5 245 427.09 14.19 19.82 37 64.5 30.107

6 S6 249.66 448.72 17.13 17.24 37 66.5 26.197

7 S7 236.43 447.55 16.16 14.07 35.5 67.2 27.700

HASIL UJI TARIK 

NO

KODE 

MATERIAL

 

 

Tabel 4.9. Spesifikasi specimen komponen bushing 

DIAMETER AWAL 

(Do) mm

PANJANG AWAL 

(Lo) mm

LUAS 

PENAMPANG 

AWAL  (Ao) mm^2

DIAMETER AKHIR 

(D1) mm

PANJANG AKHIR 

(L1) mm

LUAS 

PENAMPANG 

AKHIR  (A1) mm^2

1 I1 14.02 70.00 154.30 10.47 87.18 86.05

2 I2 13.86 70.00 150.80 10.27 87.42 82.80

3 I3 13.98 70.00 153.42 10.28 87.16 82.96

4 I4 13.92 70.00 152.11 10.19 88.61 81.51

5 I5 13.84 70.00 150.36 10.35 86.03 84.09

6 I6 13.77 70.00 148.85 10.05 86.64 79.29

7 I7 13.95 70.00 152.76 10.35 87.98 84.09

SPESIFIKASI  SPECIMEN AWAL SPESIFIKASI  SPECIMEN AKHIR 

NO

KODE 

MATERIAL
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Tabel 4.10. Hasil uji tarik material  komponen bushing 

YIELD STRESS 

(MPa)

ULTIMATE STRESS 

(MPa) ELONGATION  (%)

REDUCTION AREA 

(%)  F  YIELD  (KN)  F  ULTIMATE  (KN)

MODULUS 

ELASTISITAS 

(MPa)

1 I1 353.21 628.65 24.54 44.23 54.5 97 25.614

2 I2 334.88 619.36 24.89 45.09 50.5 93.4 24.888

3 I3 345.46 617.91 24.51 45.93 53 94.8 25.206

4 I4 335.28 600.88 26.59 46.41 51 91.4 22.602

5 I5 322.56 625.17 22.90 44.07 48.5 94 27.300

6 I6 352.7 618.07 23.77 46.73 52.5 92 26.001

7 I7 324.04 595.71 25.69 44.95 49.5 91 23.192

HASIL UJI TARIK 

NO

KODE 

MATERIAL

 

 

Tabel 4.11. Spesifikasi specimen komponen bracket 

DIAMETER AWAL 

(Do) mm

PANJANG AWAL 

(Lo) mm

LUAS 

PENAMPANG 

AWAL  (Ao) mm^2

DIAMETER AKHIR 

(D1) mm

PANJANG AKHIR 

(L1) mm

LUAS 

PENAMPANG 

AKHIR  (A1) mm^2

1 V1 13.82 70.00 149.93 8.45 91.65 56.05

2 V2 13.81 70.00 149.71 8.25 92.26 53.43

3 V3 13.82 70.00 149.93 8.24 91.69 53.30

4 V4 13.92 70.00 152.11 8.20 91.39 52.78

5 V5 14.11 70.00 156.29 8.22 92.25 53.04

6 V6 13.92 70.00 152.11 8.41 92.44 55.52

7 V7 13.68 70.00 146.91 8.39 90.15 55.26

SPESIFIKASI  SPECIMEN AWAL SPESIFIKASI  SPECIMEN AKHIR 

NO

KODE 

MATERIAL

 

 

Tabel 4.12. Hasil uji tarik material  komponen bracket 

YIELD STRESS 

(MPa)

ULTIMATE STRESS 

(MPa) ELONGATION  (%)

REDUCTION AREA 

(%)  F  YIELD  (KN)  F  ULTIMATE  (KN)

MODULUS 

ELASTISITAS 

(MPa)

1 V1 313.48 480.22 30.93 62.62 47 72 15.527

2 V2 293.9 476.92 31.80 64.31 44 71.4 14.997

3 V3 286.8 478.22 30.99 64.45 43 71.7 15.434

4 V4 285.98 473.34 30.56 65.30 43.5 72 15.490

5 V5 281.53 476.04 31.79 66.06 44 74.4 14.977

6 V6 282.69 473.34 32.06 63.50 43 72 14.766

7 V7 292.7 474.44 28.79 62.39 43 69.7 16.482

HASIL UJI TARIK 

NO

KODE 

MATERIAL
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4.3. PENGUJIAN MATERIAL SECARA SIMULASI KOMPUTER  

Selain dilakukan pengujian eksperimental, kegiatan ini juga melakukan simulasi 

dengan paket program komputer stress analysis. Tahap-tahap dalam simulasi ini 

adalah: 

1. Pembuatan geometri model. Pembuatan geometri model adalah membuat 

model dengan dimensi yang ditentukan termasuk pembuatan kurva dan 

permukaan surface.  

2. Pembuatan Meshing atau Grid. Pembuatan meshing atau grid model dengan 

jumlah grid yang optimal.   

3. Menentukan boundary condition kondisi batas. Memasukan batas surface 

sebagai input data berupa gaya, tekanan dan constrain yang berlaku.  

4. Melakukan solver. Melakukan solver adalah melakukan running atau iterasi 

perhitungan hingga keseimbangan energy tercapai berarti running telah selesai. 

Dan hasilnya dapat di lihat pada tahap post processor. 

5. Melakukan post- processor/ visualisasi. Hasil running pada proses simulasi 

berupa numerik dan visualisasi, dimana hasilnya menjadi bahan analisa.  

6. Perhitungan dan Analisa. Hasil simulasi berupa visual dan numerik digunakan 

untuk perhitungan dan analisa dan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. 

 

Simulasi pengujian material dengan paket program komputer stress analysis Solid 

Work mengambil sampel 2 specimen tiap komponen shaft, bracket dan bushing. 

Berikut hasil running program simulasi Solid Work. 
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4.3.1. Material Type Test 1 A  

 

1. Shaft 

Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 2 face(s) 

Type: Fixed Geometry 
 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -0.654114 29048.3 0.688301 29048.3 

Reaction Moment(N-m) 0 0 0 0 

  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Apply normal 

force 

Value: 37000 N 
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Study Results 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

94448.8 N/m^2 

Node: 3136 

1.52957e+008 N/m^2 

Node: 2400 

 

Lengan 20 shaft-Study 1-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 58 

0.185118 mm 

Node: 20358 

 

Lengan 20 shaft-Study 1-Displacement-Displacement1 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 5.86768e-006  

Element: 25893 

0.000634205  

Element: 31492 

 

Lengan 20 shaft-Study 1-Strain-Strain1 
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2. Bushing 

Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 2 face(s) 

Type: Fixed Geometry 
 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -1.1518 34696.1 -0.455584 34696.1 

Reaction Moment(N-m) 0 0 0 0 

  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Apply normal force 

Value: 54500 N 
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Study Results 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 291814 N/m^2 

Node: 13357 

1.8153e+008 N/m^2 

Node: 11131 

 

Lengan 20 bushing-Study 1-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 64 

0.217811 mm 

Node: 6842 

 

Lengan 20 bushing-Study 1-Displacement-Displacement1 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 6.15865e-006  

Element: 14411 

0.000752075  

Element: 24415 

 

Lengan 20 bushing-Study 1-Strain-Strain1 
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3. Bracket 

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s), 1 

plane(s) 

Reference: Top Plane 

Type: Apply force 

Values: 47000 N 

 

 

 

Study Results 

 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 264895 N/m^2 

Node: 16507 

2.51846e+008 

N/m^2 

Node: 2047 

Lengan 20 bracket-Study 1-Stress-Stress1 
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Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 63 

0.302729 mm 

Node: 2061 

Lengan 20 bracket-Study 1-Displacement-Displacement1 

 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 7.33085e-006  

Element: 17885 

0.00104138  

Element: 21573 

Lengan 20 bracket-Study 1-Strain-Strain1 
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Name Type 

Displacement1{1} Deformed Shape 

Lengan 20 bracket-Study 1-Displacement-Displacement1{1} 
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4.3.2.Material Type Test 1 B  

 

1. Shaft 

Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 2 face(s) 

Type: Fixed Geometry 
 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 1.7014 29040.3 1.20007 29040.3 

Reaction Moment(N-m) 0 0 0 0 

  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Apply normal 

force 

Value: 37000 N 
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Study Results 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

645198 N/m^2 

Node: 10641 

5.54365e+008 N/m^2 

Node: 1294 

 

Lengan 25 shaft-Study 1-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 

Node: 38 

0.739422 mm 

Node: 2 

 

Lengan 25 shaft-Study 1-Displacement-Displacement1 
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Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 7.40701e-006  

Element: 2077 

0.0022375  

Element: 11415 

 

Lengan 25 shaft-Study 1-Strain-Strain1 
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2. Bushing 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 

  Type: Apply normal 

force 

Value: 54500 N 

 

 

 
 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 905070 N/m^2 

Node: 13837 

6.56805e+008 

N/m^2 

Node: 259 

Lengan 25 bushing-Study 1-Stress-Stress1 
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Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 53 

0.881482 mm 

Node: 28 

Lengan 25 bushing-Study 1-Displacement-Displacement1 

 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 2.34817e-006  

Element: 14085 

0.00272425  

Element: 5006 

Lengan 25 bushing-Study 1-Strain-Strain1 
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3. Bracket 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 

Type: Apply normal 

force 

Value: 54500 N 
 

 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises 

Stress 

118012 N/m^2 

Node: 9320 

9.08027e+008 N/m^2 

Node: 1964 

Lengan 25 bracket-Study 1-Stress-Stress1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4-39 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 35 

1.2075 mm 

Node: 11045 

Lengan 25 bracket-Study 1-Displacement-Displacement1 

 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 8.27538e-006  

Element: 10920 

0.00371638  

Element: 8675 

Lengan 25 bracket-Study 1-Strain-Strain1 
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Name Type 

Displacement1{1} Deformed Shape 

Lengan 25 bracket-Study 1-Displacement-Displacement1{1} 

 

 

4.4. PEMBAHASAN 

Pengujian eksperimental dilakukan dengan uji tarik untuk memperoleh kekuatan luluh 

(yield strength), kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile strength), perpanjangan 

(elongation), pengurangan luas penampang (reduction area).  Hasil pengujian ini akan 

dibandingkan dengan standar pengujian BKI, sehingga material tersebut layak atau 

tidak untuk dipergunakan  sebagai komponen permesinan kapal. 

 

Pembahasan ini akan difokuskan untuk menghitung hubungan atau korelasi dari 

berbagai item kelayakan suatu material, yang terdiri dari: 

 Diameter awal dengan kekuatan luluh (yield strength) 

 Diameter awal dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile strength) 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan luluh (yield strength) 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan luluh (yield 

strength) 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan tarik ultimat 

(ultimate tensile strength) 
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 Kekuatan luluh (yield strength) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) 

Berikut hasil perhitungan trend dan korelasi dua varibel dengan spreadsheet untuk 

material komponen mesin. 

 

1. Komponen Shaft 

 

Gambar 4.11.  Korelasi  diameter awal dengan yield strength komponen shaft  

 

 

 

Gambar 4.12.  Korelasi  diameter awal dengan ultimate tensile strength  komponen 

shaft  
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Gambar 4.13.  Korelasi  elongation  dengan yield strength komponen shaft  

 

 

Gambar 4.14.  Korelasi  elongation dengan ultimate tensile strength komponen shaft  
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Gambar 4.15.  Korelasi  reduction area dengan yield strength  komponen shaft  

 

 

 

Gambar 4.16.  Korelasi  reduction area dengan ultimate tensile strength  komponen 

shaft  
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Gambar 4.17.  Korelasi  yield strength dengan ultimate tensile strength  komponen 

shaft  

 

Berdasarkan gambar 4.11. sampai 4.17. untuk komponen shaft diperoleh hubungan 

atau korelasi yang terdiri dari: 

 Diameter awal dengan kekuatan luluh (yield strength) trennya negatip, 

semakin besar diameter specimen material maka kekuatan luluh akan mengecil 

dengan nilai korelasi sebesar 66,5%. 

 Diameter awal dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile strength) 

trennya negatip, semakin besar diameter specimen material maka kekuatan 

ultimat akan mengecil dengan nilai korelasi sebesar 39,3%. 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan luluh (yield strength) trennya 

positip, semakin besar perpanjangan specimen material maka kekuatan luluh 

akan menjadi lebih besar dengan nilai korelasi sebesar 5,6%. 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) trennya positip, semakin besar perpanjangan specimen material maka 

kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi lebih besar dengan nilai korelasi 

sebesar 27,4%. 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan luluh (yield 

strength) trennya positip, semakin besar pengurangan luas penampang 
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specimen material maka kekuatan luluh akan akan menjadi lebih besar dengan 

nilai korelasi sebesar 39,7%. 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan tarik ultimat 

(ultimate tensile strength) trennya positip, semakin besar pengurangan luas 

penampang specimen material maka kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi 

lebih besar dengan nilai korelasi sebesar 8,1%. 

 Kekuatan luluh (yield strength) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) trennya positip, semakin besar Kekuatan luluh specimen material 

maka kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi lebih besar dengan nilai 

korelasi sebesar 47,8%. 

 

  

2. Bracket   

 

Gambar 4.18.  Korelasi  diameter awal dengan yield strength komponen bracket  
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Gambar 4.19.  Korelasi  diameter awal dengan ultimate tensile strength  komponen 

bracket 

 

 

Gambar 4.20.  Korelasi  elongation  dengan yield strength komponen bracket 
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Gambar 4.21.  Korelasi  elongation dengan ultimate tensile strength komponen 

bracket 

 

 

 

Gambar 4.22.  Korelasi  reduction area dengan yield strength  komponen bracket 
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Gambar 4.23.  Korelasi  reduction area dengan ultimate tensile strength  komponen 

bracket 

 

 

Gambar 4.24.  Korelasi  yield strength dengan ultimate tensile strength  komponen 

bracket 

 

Berdasarkan gambar 4.18. sampai 4.24. untuk komponen bracket diperoleh hubungan 

atau korelasi yang terdiri dari: 
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 Diameter awal dengan kekuatan luluh (yield strength) trennya negatip, 

semakin besar diameter specimen material maka kekuatan luluh akan mengecil 

dengan nilai korelasi sebesar 24,5%. 

 Diameter awal dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile strength) 

trennya negatip, semakin besar diameter specimen material maka kekuatan 

ultimat akan mengecil dengan nilai korelasi sebesar 2,6%. 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan luluh (yield strength) trennya 

negatip, semakin besar perpanjangan specimen material maka kekuatan luluh 

akan menjadi lebih kecil dengan nilai korelasi sebesar 5,3%. 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) trennya positip, semakin besar perpanjangan specimen material maka 

kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi lebih besar dengan nilai korelasi 

sebesar 1,7%. 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan luluh (yield 

strength) trennya negatip, semakin besar pengurangan luas penampang 

specimen material maka kekuatan luluh akan akan menjadi lebih kecil dengan 

nilai korelasi sebesar 40,9%. 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan tarik ultimat 

(ultimate tensile strength) trennya negatip, semakin besar pengurangan luas 

penampang specimen material maka kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi 

lebih kecil dengan nilai korelasi sebesar 3,8%. 

 Kekuatan luluh (yield strength) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) trennya positip, semakin besar Kekuatan luluh specimen material 

maka kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi lebih besar dengan nilai 

korelasi sebesar 11,7%. 
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3. Bushing 

 

Gambar 4.25.  Korelasi  diameter awal dengan yield strength komponen bushing  

 

 

 

Gambar 4.26.  Korelasi  diameter awal dengan ultimate tensile strength  komponen 

bushing 
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Gambar 4.27.  Korelasi  elongation  dengan yield strength komponen bushing 

 

 

Gambar 4.28.  Korelasi  elongation dengan ultimate tensile strength komponen 

bushing 
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Gambar 4.29.  Korelasi  reduction area dengan yield strength  komponen bushing 

 

 

 

Gambar 4.30.  Korelasi  reduction area dengan ultimate tensile strength  komponen 

bushing 
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Gambar 4.31.  Korelasi  yield strength dengan ultimate tensile strength  komponen 

bushing 

 

Berdasarkan gambar 4.25. sampai 4.31. untuk komponen bushing diperoleh hubungan 

atau korelasi yang terdiri dari: 

 Diameter awal dengan kekuatan luluh (yield strength) trennya positip, semakin 

besar diameter specimen material maka kekuatan luluh akan menjadi lebih 

besar dengan nilai korelasi sebesar 1,4%. 

 Diameter awal dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile strength) 

trennya negatip, semakin besar diameter specimen material maka kekuatan 

ultimat akan mengecil dengan nilai korelasi sebesar 0,7%. 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan luluh (yield strength) trennya 

negatip, semakin besar perpanjangan specimen material maka kekuatan luluh 

akan menjadi lebih kecil dengan nilai korelasi sebesar 1%. 

 Perpanjangan (elongation) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) trennya negatip, semakin besar perpanjangan specimen material 

maka kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi lebih kecil dengan nilai 

korelasi sebesar 60,2%. 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan luluh (yield 

strength) trennya positip, semakin besar pengurangan luas penampang 
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specimen material maka kekuatan luluh akan akan menjadi lebih besar dengan 

nilai korelasi sebesar 15,3%. 

 Pengurangan luas penampang (reduction area) dengan kekuatan tarik ultimat 

(ultimate tensile strength) trennya negatip, semakin besar pengurangan luas 

penampang specimen material maka kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi 

lebih kecil dengan nilai korelasi sebesar 16,2%. 

 Kekuatan luluh (yield strength) dengan kekuatan tarik ultimat (ultimate tensile 

strength) trennya positip, semakin besar Kekuatan luluh specimen material 

maka kekuatan tarik ultimat akan akan menjadi lebih besar dengan nilai 

korelasi sebesar 19,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

 

 
 
5.1. SIMPULAN 

Sesuai dengan tujuan kegiatan ini, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan 

pembahasan adalah: 

1. Identifikasi material logam ferro terdiri dari Besi tuang, Besi tempa, 

Baja lunak, Baja karbon sedang, Baja karbon tinggi, Baja cepat tinggi 

(HSS-High speed steel) dengan berbagai komposisi, sifat dan 

penggunaan.  Sedangkan logam non ferro terdiri dari 16 jenis dengan 

berbagai komposisi, sifat dan penggunaan. 

2. Hasil pengujian material secara eksperimental maupun software 

komputer solid work menghasilkan nilai modulus elastisitas material, 

batas elastis (elastic limit), kekuatan luluh (yield strength), kekuatan 

tarik ultimat (ultimate tensile strength), keuletan dan kegetasan.  

3. Pengujian secara eksperimental menunjukkan kondisi riil material 

sedangkan software komputer solid work  berdasarkan pendekatan dan 

asumsi sehingga ada perbedaan hasil akhir.  

 

5.2. SARAN 

Rekomendasi  yang bisa ditindaklanjuti oleh stake holder bidang material 

permesinan kapal adalah : 

1. Perlunya penelitian dan pengembangan diversifikasi berbagai jenis 

material dengan mempertimbangkan material aspek  kekuatan,   tahan 

korosi, density,  machine ability , murah, ringan dan ramah lingkungan. 

2. Pengujian material secara eksperimental maupun software komputer 

solid work perlu disinergikan, karena masing-masing metode 

mempunyai kelebihan dan kekurangan.  
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