
BAB IV 

DATA DAN ANALISA 

 

 

 

Data penelitian ini meliputi hasil tegangan termal sesudah dipres. Pada data 

penelitian, untuk mempermudah penghafalan variasi benda kerja pada spesimen maka 

dibuatlah kodefikasi spesimen sebagai berikut :  

Tabel 1  Kodefikasi Spesimen 

Reduksi ketebalan 

benda kerja 

Temperatur benda kerja 

125 ⁰C 135 ⁰C 145 ⁰C 

5 % A1 B1 C1 

10 % A2 B2 C2 

15 % A3 B3 C3 

 

4.1. Tegangan termal  

 Tegangan termal adalah suatu tegangan yang terjadi akibat perubahan suhu 

material. Tegangan ini dapat menyebabkan retak atau deformasi plastis tergantung 

pada variabel lainnya dari pemanasan, meliputi jenis dan kendala material, gradien 

suhu, ekspansi atau kontraksi termal, dan guncangan termal merupakan faktor 

penyebab terjadinya tegangan termal. Jenis tegangan termal sangat bergantung 

terhadap koefisien ekspansi termal dari material, secara umum pengaruh suhu yang 

semakin tinggi akan menyebabkan semakin tinggi tingkat tegangan termal ( 

wikipedia ).  

 

4.1.1 Penyebab terjadinya perubahan struktur mikro  

 Tegangan termal terjadi karena perubahan suhu, dan juga pengaruh nilai dari 

ekspansi termal antara bahan yang satu dengan bahan lainnya berbeda, koefisien 

ekspansi termal merupakan kecenderungan dari suatu bahan untuk berubah bentuk, 

luas, volume dari suatu bahan akibat dari perbedaan gradien suhu  ( wikipedia ). Dari 
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hasil review jurnal perubahan pada suatu material dipengaruhi oleh struktur mikro di 

dalam material tersebut pada proses pengerjaan panas material mengalami perubahan 

menurut menurut ( Bagus Surono, 2012 ) terjadi perubahan bentuk struktur mikro 

dari tiap tiap beda temperatur dan beda media pandinginan dari pada material dengan 

kondisi awal tanpa pemanasan. Pada proses pemanasan dan media pendinginan 

terlihat adanya struktur butiran yang lebih besar dan kasar terlihat pula batas butir 

yang kian membesar dibangdingkan dengan kondisi awal tanpa pemansan. ( Surtaris, 

dkk, 2013) Fasa yang terbentuk dalam paduan awal Mg-6Zn adalah α-Mg dan MgZn. 

Penambahan yttrium menyebabkan terbentuknya fasa Mg3YZn6 (I-phase) dan fasa 

Mg3Y2Zn3 (W-phase) dalam paduan magnesium. Penambahan yttrium membuat 

stabilitas termal paduan meningkat karena meningkatkan ikatan antar fasa dan 

membuat sampel tidak mudah bereaksi dengan lingkungan sekitar. ( Ghatot D W, 

dkk, 2012 ) pengaruh heat input pada material akan menyebabkan, semakin besar heat 

input semakin besar grain size yang terbentuk pada Base Metal, HAZ dan Weld Metal, 

serta hal ini akan menyebabkan distorsi atau perubahan bentuk pada material. Pada 

beberapa jurnal diatas perubahan struktur mikro dipengaruhi oleh suhu temperatur 

pada saat pengerjaan panas adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

perubahan pada struktur mikro akibat dari reduksi ketebalan penampang menurut ( 

Maula Nafi, dkk, 2019) terjadi perubahan pada struktur mikro akibat dari proses 

reduksi,struktur mikronya  membuat  ukuran  butirnya  semakin  kecil yakni  dengan  

ukuran  diameter  rata-rata  butir  terendah  pada  sepesimen  dengan variasi  

temperatur  170C  dan  reduksi  penampang  15%    dengan  hasil    133,3  μm 

berbanding  terbalik  dengan  sebelum  proses  penempaan dan reduksi penampang.  

 

4.1.2 Pengaruh Hot press terhadap nilai Termal 

 Nilai dari suatu bahan dipengaruhi oleh pengerjaan dari pahan tersebut 

termasuk pada saat proses pembentukan bahan dan juga komposisi yang terkandung 

didalamnya menurut ( P. K. ROHATGI, dkk, 2005 ) proses pembentukan komposit 

aluminium dengan partikel abu ( canospare )  menggunakan pembentukan dengan 

variasi penakanan dan waktu penakanan dari 35 Kpa selama 3 menit, 35 Kpa selama 

7 menit dan 61 Kpa selama 7 menit, menghasilkan nilai koefisien bahan dari 

sebelumnya berubah dari yang awalnya aluminium murni mempunyai nilai koefisien 

ekspansi termal sebesar (25.3 x 10-6 / C), mengalami penurun diangkat antara 13.1 x 

106 –11 x 106 / C, hal ini dikarenakan terjadi nya perubahan pada struktur mikro yang 

diamati dimana pergerakan partikel pada saat penekanan dibatasi sehingga mengarah 

kepada distribusi partikel yang seragam. ( Katsuhito Yoshida, dkk, 2003 ) bahan 

komposit yang dibuat dengan cara penekanan tinggi dan suhu tinggi mengakibatkan 
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ukuran partikel dan fraksi dari komposit antara berlian dan tembaga, nilai koefisien 

termal diukur menggunakan mesin dari suhu kamar hingga 573 K menggunakan 

Shimadzu TMA-50 dan bentuk spesimennya10 × 5 × 1,5 mm, 

menghasilkan  Konduktivitas termal dari material komposit tergantung pada 

keduanya ukuran partikel dan fraksi volume berlian, sedangkan CTE hanya 

bergantung pada fraksi volume berlian. Pada fraksi volume berlian yang lebih tinggi, 

secara termal diperoleh konduktivitas komposit bahan berada di atas nilai yang 

diharapkan secara teoritis dan CTE yang diperoleh secara eksperimental berada di 

antara keduanya, garis Kerner teoritis. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pada 

fraksi volume berlian yang lebih tinggi partikel berlian dikemas erat untuk 

membentuk ikatan antara masing-masing partikel.  

 

4.1.3 Nilai Tegangan Termal  

 Nilai dari tegangan termal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah 

perubahan suhu, regangan termal, luas penampang, dan nilai koefisien muai, nilai 

koefisien antara bahan berbeda dan hal ini menjadi sebuah pilihan yang tepat apabila 

menjadi sebuah acuan untuk merancang sebuah bahan. 

 Nilai dari tegangan termal paling tinggi dipengaruhi oleh nilai pemuaian 

karena nilai muai ini mempengaruhi terhadap tegangan termal yang di hasilkan. 

Sesuai dengan rumus tegangan termal dimana koefisien muai termal merupak faktor 

peng kali untuk sebuah nilai dari tegangan termal yang dicari   

 

𝜎 = R/A𝛼1(𝑇0 − 𝑇𝑓) = 𝐸𝛼1Δ𝑇 

Dimana   

𝛼1 = nilai koefisien muai 

E = regangan termal  

Δ𝑇 = perubahan suhu 

 Dari rumus diatas dapat disimpulkan bahwa apabila nilai koefisien 

muai bahan tinggi maka nilai tegangan termal yang dihasilkan juga tinggi akibat 

dari nilai muai tersebut.  



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

32 

 

 Data perhitungan berikut merupakan perhitungan sekunder dari pengujian 

yang dilakukan dengan variasi yang sama perlakuan yang sama dan bahan yang 

sama. 

 

4.2 Modulus elastisitas  

 Modulus elastisitas adalah kemampuan suatu bahan untuk  

Dari data diperoleh hasil sebagai berikut  

Keterangan  

A1 = temperatur 125 reduksi 5% 

A2 = temperatur 125 reduksi 10% 

A3 = temperatur 125 reduksi 15% 

B1 = temperatur 135 reduksi 5% 

B2 = temperatur 135 reduksi 10% 

B3 = temperatur 135 reduksi 15%  

C1 = temperatur 145 reduksi 5% 

C2 = temperatur 145 reduksi 10% 

C3 = temperatur 145 reduksi 15% 
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Tabel 2 Nilai Modulus Elastisitas 

        

4.3 Koefisien muai  

 Koefiaien muai bahan adalah sebuah nilai untuk mengetahui kemampuan 

bahan berubah panjangnya pada saat terjadi perubahan suhu, pada penelitian kali ini 

data koefisien muai di ambil dari penelitian sebelumnya dengan bahan komposit yang 

sama yaitu aluminium dengan penguat abu dasar batubara dengan pengambilan data 

koefisien muai menggunakan mesin Thermomechanichal analysis  dengan suhu mulai 

dari 25 C – 550 C dengan rate 5 C/menit dari data yang didapat pengujian sebelumnya 

nilai koefisien muai diantara 22,57  - 30, 49/ K, dari data tersebut maka diambil 

sebagai tolak ukur dalam perhitungan ini adalah koefisien muai sebesar 24,05/K. 

 

4.4 Perubahan suhu  

 Perubahan suhu merupakan suatu kejadian dimana terjadi perubahan suhu 

dari suhu kecil ke suhu rendah, dalam penelitian kali ini suhu yang diambil adalah 

suhu diantara sambungan knalpot dengan blok ruang bakar dalam sepeda motor. 

Menurut ( Welsa putra, dkk, 2017 ) suhu tertinggi yang didapat pada knalpot standart 

sepeda motor adalah sebesar 216,9 C sedangkan apabila menggunakan knalpot racing 

 Nama specimen Nilai modulus Elastisitas 

1 A1 68,85 Gpa 

2 A2 361,5 Gpa 

3 A3 50,916 Gpa 

4 B1 44,433 Gpa 

5 B2 48,304 Gpa 

6 B3 55,545 Gpa 

7 C1 100 Gpa 

8 C2 381,36 Gpa 

9 C3 66,650 Gpa  
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maka akan suhu knalpot yang lebih tinggi yaitu 315,96 C. Dari data tersebut maka 

diambil data sebagai berikut, perbedaan suhu knalpot antara knalpot standart dan 

knalpot racing digunakan sebagai perpedaan suhu dalam mencari tegangan termal 

yaitu suhu mulai dari 216,9 C – 315,96 C merupakan kenaikan suhu yang akan 

dihitung dalam penelitian ini  

 

4.5 Tegangan Termal  

 Tegangan termal terjadi karena perubahan suhu, dan juga pengaruh nilai dari 

ekspansi termal antara bahan yang satu dengan bahan lainnya berbeda, koefisien 

ekspansi termal merupakan kecenderungan dari suatu bahan untuk berubah bentuk, 

luas, volume dari suatu bahan akibat dari perbedaan gradien suhu. 

Dengan rumus  

𝜎 = R/A𝛼1(𝑇0 − 𝑇𝑓) = 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 

Dimana   

𝛼1 = nilai koefisien muai 

E = regangan termal  

Δ𝑇 = perubahan suhu 
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4.3 perhitungan Tegangan Termal  

 Dari hasil data di atas maka diperoleh tegangan termal sebagai berikut  

Tabel 3 Tagangan Termal 

No Nama spesimen Nilai tegangan termal 

1 A1 164.027,76 

2 A2 754.027,38 

3 A3 121.311,45 

4 B1 105.849,72 

5 B3 115.079,11 

6 B3 132.318,1 

7 C1 238.239,3 

8 C2 908.549.39 

9 C3   158.786,12  

        

Rumus tegangan Termal 

 𝜎 = R/A𝛼1(𝑇0 − 𝑇𝑓) = 𝐸𝛼1Δ𝑇 

Dimana   

𝛼1 = nilai koefisien muai 

E = regangan termal  

Δ𝑇 = perubahan suhu 

 

Spesimen A1  

E =  68,85  
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𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

𝜎 = 𝐸𝛼1Δ𝑇 

𝜎  = 68, 85 x 24.05 x 99,06 = 164.027,76  

Spesimen A2  

E  = 316,5 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

 𝜎= 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 𝜎 = 316,5 x 24.05 x 99,06 = 754.027,38 

Spesimen A3  

E  = 50,92 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

 𝜎= 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 𝜎 = 50,92 x 24.05 x 99,06 = 121.311,45 

Spesimen B1 

E  = 44,433 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

 𝜎= 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 𝜎 = 44,43x 24.05 x 99,06 = 105.849,72 
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Spesimen B2 

E  = 48,304 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

 𝜎= 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 𝜎 = 48,304x 24.05 x 99,06 = 115.079,11 

Spesimen B3 

E  = 55,54 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

 𝜎= 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 𝜎 = 55,54x 24.05 x 99,06 = 132.318,1 

Spesimen C1 

E  = 100 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

 𝜎= 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 𝜎 = 100x 24.05 x 99,06 = 238.239,3 

Spesimen C2 

E  = 381,36 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

𝜎 = 𝐸𝛼1Δ𝑇 
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𝜎  = 381,36 x 24.05 x 99,06 = 908.549,39 

Spesimen C3 

E  = 66,65 

𝛼1  = 24,05/ K  

Δ𝑇  = 588,96 – 489,9 = 99,06 K  

𝜎 = 𝐸𝛼1Δ𝑇 

𝜎  = 66,65x 24.05 x 99,06 = 158.786,49 

 

 Dari grafik diketahui bahwa specimen dengan nama C2 dua atau proses 

penekanan dengan temperatur 145 C dan reduksi ketebalan penampang 10% memiliki 

nilai tegangan termal yang tinggi hal ini dikarenakan nilai modulus elastisitas ( E ) 

bahan yang tinggi sehingga menghasilkan tegangan termal yang tinggi pula begitu 

juga sebaliknya nilai terendah dari tegangan termal dengan variasi temperatur 135 C 

dan reduksi ketebalan 5% memiliki nilai tegangan yang rendah yaitu sebesar 

105.849,72. 

 

0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00

1.000.000,00

NILAI TEGANGAN TERMAL 

nilai tegangan termal


