
 

 

BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. kekerasan dan ketangguhan pada variasi temperatur benda kerja menunjukan 

semakin tinggi temperature benda kerja maka semakin rendah kekerasannya 

namun ketangguhannya meningkat ini dikarenakan material mempunyai 

perilaku rekristalisasi dinamis yang membuat butir dari material tersebut 

membesar dan tumbuhnya butir yang baru. 

2. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Taku Sakai dkk, 2013 Semakin 

besar temperatur benda kerja dan reduksinya maka nilai kekerasan akan 

semakin turun dan ketangguhannya akan meningkat. Ini dikarenakan material 

mempunyai perilaku rekristalisasi dinamis. 

3. Nilai tertinggi kekerasa ada pada kombinasi variabel reduksi ketebalan 5% 

dan temperature 125°C nilai terendah pada kombinasi variabel 10% dan 

145°C 

4. Sedangkan dari hasil pengujian kekerasan dan ketangguhan pada variasi 

reduksi ketebalan benda kerja didapatkan hasil semakin tinggi reduksi 

ketebalan benda kerja maka kekerasan akan semakin turun pada reduksi 5% 

dan 10% , ini dipengaruhi oleh kehalusan permukaan dan banyaknya dislokasi 

juga berpengaruh pada penurunan kekerasan saat direduksi ketebalannya. 

namun nilai ketangguhannya naik. Kekerasan mulai meningkat pada reduksi 

15%  

5. Hasil pengujian karakteristik thermal pada variasi temperatur semakin 

meningkatnya temperatur pada pengerjaan panas maka ukuran butir akan 

meningkat, dengan meningkatnya butir pada material maka sifat tahan 

panasnya meningkat namun thermal shock fatigue resistance akan menurun.  

6. Semakin tinggi reduksi ketebalan maka konduktikfitas thermal akan 

meningkat. Peristiwa ini terjadi karena disebabkan oleh cacat pada struktur 

mikro seperti kepadatan dislokasi tinggi dan halusnya permukaan butir pada 

material ketika di berikan deformasi plastis. 
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5.2. Saran 

 Adapun saran yang disampaikan sebagai pengembangan penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Harapan peneliti untuk untuk penelitian selanjutnya agar dapat meningkatkan 

temperature dan reduksi benda kerja pada proses pengerjaan panas 

2. Untuk menghindari porositas pada spesimen, penelitian selanjutnya 

disarankan untuk memperhatikan temperatur cetakan  

3. Untuk proses pengerjaan panas selanjutnya diharapkan menggunakan alat 

yang lebih baik. 

 

 

 


