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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 
hidayahNya akhirnya Jurnal Wahana Teknik (Jurnal Keilmuan dan Terapan Teknik) 
Fakultas Teknik Universitas Gresik dapat terselesaikan dengan frekuensi penerbitas 
dua kali dalam setahun. Jurnal ini memuat artikel berupa hasil penelitian, pemikiran, 
kajian, analitis di bidang teknik terapan.

Jurnal yang tampil dihadapan pembaca sekalian saat ini merupakan terbitan 
Volume 1 No.1 Juni 2012 merupakan edisi pertama dalam setahun ini. Jurnal Wahana 
Teknik (Jurnal Keilmuan dan Terapan Teknik) ini berusaha menyajikan hasil-
hasil penelitian terkini yang relevan dalam bidang teknik terapan. Lingkup kali ini 
berfokus pada aspek masalah studi perencanaan jembatan beton pratekan, kegagalan 
proses manufaktur dalam pembuatan gate leaf pintu air serta upaya penanggulangan, 
perencanaan evaporator pada freezer dengan kapasitas 8 kg, analisa kegagalan 
sambungan las baja paduan rendah (bs - 1501 - 224 gr 490 blt 45), perencanaan instalasi 
pompa return pump dengan kapasitas 130 m3/jam untuk exchanger heater amonia, pengaruh 
pengerjaan dingin (cold working) pada baja tahan karat jenis austenitik (austenitic stainless 
steel) type 304, yang dijabarkan secara jelas dan ringkas pada jurnal ini. Semua aspek 
tersebut didasarkan pada tujuan pendidikan dibidang teknik yang berorientasi pada 
peningkatan wawasan keilmuan yang sedang berkembang di era teknologi pada masa 
kini, dengan harapan dapat mencetak tenaga teknik yang profesional dan berkompetensi 
dibidangnya dalam menghadapi persaingan global yang semakin membutuhkan 
ketepatan dan kecepatan disegala situasi dan kondisi.

Akhir kata, mudah-mudahan terbitan Jurnal Wahana Teknik (Jurnal Keilmuan 
dan Terapan Teknik)  Fakultas Teknik Universitas Gresik Volume 1 No.1 Juni 2012 
dapat memberi manfaat bagi pembacanya.
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STUDI PERENCANAAN JEMBATAN BETON PRATEKAN 
 

Bowo Leksono 

Fakultas Teknik Universitas Gresik 
 

ABSTRACT 

With a growing population, traffic density will grow well from one 
region to another. Therefore, the number of passenger car units that pass 
through the highway will continue to increase as well, so that the daily 
traffic volume reached over 20 000 smp. Therefore, the construction of the 
bridge with high capacity is required. Thus the construction of reinforced 
concrete bridges and construction of prestressed concrete (prestressed 
concrete) is indispensable presence. Construction of reinforced concrete 
and prestressed concrete kosntruksi initially quite expensive compared 
to using other construction materials, but given the relatively low 
maintenance cost for long term economic value is very profitable.

Broadly speaking, the bridge consists of building up and building 
down. Superstructure consists of pavement, the vehicle floor, which is 
the main beam kosntruksi prestressed concrete. While the building is a 
pillar of the bridge, the bridge head, beams and piles Poer.

In the analysis refers to the regulation of construction charge 
for Highway Bridges 1970 (PMJJR "70) and Indonesia Reinforced 
Concrete Regulation 1971 NI-2 (PBI '71). There are two kinds of 
concrete construction is of reinforced concrete construction (reinforced 
concrete) method of boundary strength (ultimate strength analysis) and 
construction of prestressed concrete (prestressed concrete) method 
comparable strength (load balancing method) with a parabolic tendon. 
Using the foundation piles.

For large concrete bridge spans a very profitable given 
the treatment does not require great expense to the construction of 
prestressed concrete primarily to address the effect of the earthquake 
with the concept of partial prestressing.

Keywords  : Concrete Construction, power limits, prestressed force 
balance (load balancing method). 
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PENDAHULUAN  1. 

Lokasi jembatan dalam studi ini 
adalah  sesuai dengan yang ditetapkan 
oleh Dinas Pekerjaan Umum yaitu, 
di Desa Selopuro  Kecamatan Pitu 
Kabupaten Ngawi. Jembatan ini 
merupakan peningkatan jembatan lama  
yang  berkapasitas kecil. Jembatan ini  
untuk memperlancar arus  lalu lintas dari 
Kecamatam Pitu ke kota Ngawi  sebagai 
ibukota kabupaten. Oleh    karena 
itu jembatan ini untuk jalan protokol 
sehingga perlu dilengkapi dengan 
bangunan trotoar dikanan-kirinya dan 
tiang-tiang lampu untuk penerangan 
umum.  
 

DESAIN JEMBATAN 2. 

Secara umum jembatan ada dua 
bagian yaitu: bangunan atas dan bangunan 
bawah.  

Bangunan Atas 1.1. 
Trotoar: terletak pada sisi a. 
jembatan di kiri-kanan,  terdiri 
dari pagar pengaman (hand rail), 
tiang lampu dan lantai trotoar. 
Lantai kendaraan: merupakan b. 
lantai beton bertulang yang 
menjadi satu kesatuan dengan 
balok-balok beton pratekan dan 
lapisan ausnya adalah aspal 
beton.  
Balok induk: merupakan beton c. 
pratekan POSTTENSIONED 
PRESTRESSED CONCRETE 
pada perletakan rol-sendi (simply 
supported).      

2.2. Bangunan Bawah 
Merupakan bangunan yang 
meneruskan beban bangunan atas ke 
pondasi.  

Kepala Jembatan (a. abutment), 
terletak di ujung-ujung bentang 
jembatan. 
Pilar, terletak pada bentang b. 
jembatan, yang menyangga 
bangtunan atas dan menahan 
tekanan aliran sungai serta 
meneruskan beban ke 
pondasi. 
Pondasi,  adalah  suatu sistem c. 
konstruksi yang menahan 
konstruksi di atasnya sehingga 
konstruksi jembatan itu stabil 
dan kokoh. Pondasi terdiri dari 
kelompok tiang pancang yang 
dirangkai oleh balok poer.     

 
2.3. DATA TANAH  

Penyelidikan tanah dilakukan oleh 
Laboratorium Mekanika Tanah ITS 
- Surabaya. 

Di Lapangan  a. 
- Sondir, pakai konus paten Delf 

– Belanda dengan kapasitas 
2,5 ton. 

- Pengeboran dengan alat Type 
Iwan. 

Di Laboratorium b. 
- Volumetri dan Gravimetri 

triaksial test (UU) ASTM 
D.3080.  

- Analisa ayakan ASTM – E – 
11 – 39.  

Hasil Penyelidikan Tanah    c. 
Hasil Penyelidikan Tanah dari 
Laboratorium Mekanika Tanah 
ITS – Surabaya  
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Titik
bor

Kedalaman
(Df)

Volumetri & Gravimetri TRIAXIAL TEST
γt Wc γs n e φ c

m ton/m3 % ton/m3 % …º kg/cm2

- 1.00  1,773 21,98 2,705 46,25 0,861 25 0
- 2.00 1,810 32,99 2,734 48,90 0,982 28 0

A - 3.00 1,982 33,04 2,699 41,35 0,705 30 0
- 4.00 1,900 25,33 2,738 44,65 0,807 35 0
- 5.00 1,968 19,36 2,680 38,48 0,626 28 0
- 1.00  1,716 37,52 2,647 52,88 1,122 27 0
- 2.00 1,676 40,42 2,655 55,05 1,225 32 0

B - 3.00 1,681 44,27 2,720 57,16 1,334 32 0
- 4.00 1,766 38,13 2,711 52,83 1,120 31 0
- 5.00 1,776 35,77 2,695 51,45 1,059 32 0

 
Keterangan:               

   γt   = berat volume tanah    e  = angka pori     
  Wc = kadar air     φ  = sudut geser dalam     
  γs   = berat volume butir    c  = kohesi     
  n   = kadar pori            
  

Profil Boring d. 
Boring dilakukan dua tempat di ujung jembatan pada masing-masing tepi sungai. 
Boring A sisi pada Desa Selopuro dan boring B di Desa Karang Tengah.  

 
Bor B Bor A. 

 
PASIR HALUS BERLANAU PASIR BERLANAU 
 
PASIR BERLANAU 
 PASIR 
 
PASIR BERLANAU BERKERIKIL PASIR BERLANAU 
 
PASIR BERLANAU BERKERIKIL  
 PASIR 
 
PASIR BERLANAU BERKERIKIL PASIR 
 

MAT 0.00 

MAT 0.80 
0.0 

- 5 m 

- 1 m 

- 2 m 

- 3 m 

- 4 m 

0.0 

- 5 m 

- 1 m 

- 2 m 

- 3 m 

- 4 m 

 

Gambar 1 : PROFIL BORING 
 

Daya Dukung Tanah pada Titik  Boring Perhitungan menurut TERZAGI e. 
(local shear)  

 

Df Daya Dukung (σ) kg/cm2
Keterangan Df Daya Dukung (σ) kg/cm2

Keterangan n = 2 n = 3 n = 2 n = 3 
- 1 0,345 0,230 Bor A - 1 0,400 0,273 Bor B
- 2 0,905 0,600 MAT + 0.80 - 2 0,850 0,560 MAT + 0.00
- 3 1,490 0,990 dari muka - 3 1,170 0,780 dari muka
- 4 2,120 1,410 tanah setempat - 4 1,560 1,040 tanah setempat
- 5 2,140 1,420 - 5 1,930 1,290
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 2.4. GERUSAN AIR SUNGAI (scouring) 
Gerusan air pada pangkal pilar diperhitungkan apabila aliran air sungai 
kecepatannya diatas aliran kritis yaitu lebih besar 3 m/detik. 

  
2.5. DATA BANJIR MAKSIMUM 

Data dari DPU Kabupaten Ngawi sebagaimana dalam tabel. 
 

No Bulan Debit maks Duga (H)
m3/detik meter

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maret ‘81
Maret ‘82
Januari ‘83
Februari ‘84
Februari ‘85
Maret ‘86

1,780
2,034
1,719
2,954
2,928
2,417

8,31
8,80
8,71
9,70
9,65
9,63  

Dari data tersebut:    
Kecepatan rata-rata (v) = 1,00 s/d 1,50 m/detik diambil  v = 1,45 m/detik. 
Luas penampang rata-rata F = 902 m2.  
Tinggi sungai, tebing sampai dasar H = 8,96 m 
Tinggi air banjir: H maksimum = 10,79 m  

 
DUGA AIR BANJIR 

Hmaks 

30 m 30 m 30 m 30 m 
-12.55 

+4.45 

Level maksimum air  

Muka Lantai Kedaraan  

PILAR 
ABUTMEN 

 
Gambar 2 : POTONGAN MEMANJANG JEMBATAN 

Muka Lantai Kedaraan 

1.75 0.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 0.75 

9 m 1.50 1.50 

1.60 

TROTOAR 

ANG LAMPU 

PAGAR 

DIAFRAGMA 

BALOK INDUK 

PILAR 

 
Gambar 3 : POTONGAN MELINTANG JEMBATAN 
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2.6. JALUR LALU LINTAS 
Jembatan ini direncanakan melayani 
jalan protokol dengan lebar  9 meter  
untuk tiga jalur. Lapisan aus (surface) 
dari aspal beton dengan tebal 10 cm. 

 
2.7. GELAGAR INDUK.  

Gelagar (balok) induk dari konstruksi 
beton pratekan (posttensioned 
prestressed concrete) dengan 
bentang teoritis = 30 meter dan tinggi 
penampang = 1.60 cm.  

 
 

25 mm 

115 mm 

20 mm 

55 mm 

55 mm 

55 mm 

55 mm 
25  625  625  

95 mm 

40 mm 

25 mm 

diafragma 

 

Gambar 4 : POTONGAN MELINTANG 
BALOK INDUK 

 
2.8. DIAFRAGMA 

Untuk memperkuat rangkaian balok 
induk dipasang diafragma diantara 
balok induk dengan jarak 4.80 cm.    

 

PILAR 

Lantai kendaraan  

diafragma 

Elastomering 

BALOK INDUK 

 

Gambar 5 : PERLETAKAN BALOK 
INDUK 

 

2.9. UJUNG BALOK (end block) 
Ujung balok digunakan untuk  
angker-angker tendon dan menahan 
gaya tekan tendon.  Ujung balok yang 
terletak pada kepala pilar dengan alas 
karet (elastomering)  Type 60 IHRD 
dengan kemampuan beban 106 ton. 

 
2.10. BANGUNAN BAWAH 

Kepala Jembatan (a. abutment) 
Kepala jembatan terletak 
diujung-ujung bentang jembatan 
pada bantaran sungai. Kepala 
jembatan ini dengan pondasi 
tiang pancang.  
Pilar Jembatan.  b. 
Untuk menyangga jembatan di 
tengah bentang dipasang pilar 
yang merupakan konstruksi 
beton bertulang biasa (non-
pratekan). Pilar terdiri dari, 
kepala, badan dan landasan. 
Landasan merupakan pondasi 
yang terdiri dari balok poer dan 
pila cap diatas tiang pancang.  
Pondasi  c. 
Pondasi merupakan kelompok 
tiang pancang (pile group) yang 
dirangkai oleh balok poer. Tiang 
pancang berupa balok persegi 
dengan ukuran penampang 35 
cm x 35cm dengan panjang 6 
meter.  

 
2.11. PEMBEBANAN 

Peraturan pembebanan yang diapakai :  
• Peraturan Muatan untuk Jembatan 

Jalan Raya No.12/1970 Dit Jen 
Bina Marga.  

• Peraturan Muatan Indonesia. NI-
18/1970 Dit Jen Cipta Karya 

• Peraturan Beton Bertulang 
Indonesia NI-2/1971 Dit Jen 
Cipta Karya   
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Muatan Primer a. 
- Muatan mati 
- Muatan hidup 
- Koefisien kejut 
 Muatan Sekunder b. 
- Muatan angin. 
- Gaya akibat perbedaan suhu 
- Gaya akibat rangkaka dan 

susut 
- Gaya rem dan traksi.   

 
Muatan Khusus c. 
- Gaya akibat gempa. 
- Gaya sentrifugal 
- Gaya akibat gesekan pada 

tumpuan bergerak 
- Gaya dan muatan selama 

pelaksanaan.  
- Gaya akibat aliran air dan 

benda hanyutan 
- Gaya akibat tekanan tanah.  

 
Muatan Mati d. 
- Baja tuang   7,85 t/m3. 
- Beton bertulang  2,50 t/m3. 
- Tanah/pasir padat  2,00 t/m3. 
- Aspal beton  2,25 t/m3. 
- Pasangan bata  2,00 t/m3. 
- Pipa galvanis 3”  0,005 t/m3. 

 
Muatan Hidup e. 
- Muatan „T’ untuk lantai 

kendaraan berupa beban roda 
truk = 10 ton (PMJJR’70) 
menumpu dengan luasan 20 
cm x 50 cm. 

 Ekuivalen beban merata: 
 q = P/B 

50 cm 

20 cm 

RODA RODA 

Lapis aus 

B 
b 

20 cm 

 
Gambar 6 : Penyebaran beban roda 

 
Dimana:  
q  =   ekuivalen beban 
P  =  10 ton 
b  =  50 cm. 
B  =  b + t. 
t  =  tebal lantai kendaraan 
L  =  bentang lantai

sesuai PBI’71 penyebaran 
beban lantai : dianggap pelat 
menumpu pada kedua tepi 
sejajar dan merupakan beban 
titik. Lebar kerja pelat ke arah 
Lx, momennya adalah:  
 
Mmaks = K.Mlx. dengan K = 1,38    

 
V Sb = a 

Ly 

½ Lx 
Sa 

½ Lx 
 Lx 

 

Gambar 7 : Beban pelat 
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Dimana :  
Sa  =  lebar lantai yang   
    mendukung beban 
a  =  20 cm.  
b  =  50 cm. 
r  =  koefisien pelat = 2/3   
       (jepit elastis) 
3 lx = 3 x 2,2 = 6,6 m 
ly = 30 m >3lx. 

sesuai PBI’71:  
Sa = ¾ a + ¾ r.lx. à Mlx = Mt/
Sa. 
Mt = c.q.lx

2.  

dimana:  
c = koefisien momen 

q = ekuivalen beban  

Mmaks = K.Mlx. 
  
- Muatan 'D’ untuk perhitungan 

balok penyangga dan setiap 
jalur lalulintas terdiri dari :  
Muatan terbagi rata  p = 2,2 t/m’ 
Muatan garis   P = 12 ton.  

Beban dikalikan koefisien 
kejut.  
Besar  'p’ oleh bentang jembatan, 
dan sesuai PMJJR’70 : 
Untuk L < 30 m, .. p = 2,2 t/m.   
 
Lantai kendaraan lebar 5,5 
m menerima beban D = 
100% dan lebihnya 50% 
beban.  Penempatan muatan 
D sedemikian rupa sehingga 
memperoleh pengaruh yang 
terbesar,. 

 
  

Muatan garis p = 12 ton 

Muatan terbagi rata; P = 2,2 ton/m. 

 
Gambar 8 : Diagram pembebanan :  

 

1.75 

P 
½ P 
½ p 

p 

5.50 1.75 

9.00 

Muatan D melintang arah 
lalulintas dan lebar 1 jalur 
kendaraan = 2,75 m. 
Ekuivalen beban :  
Beban terpusat: P = 12 ton 
  q1 = 12/2,75 = 4,36 ton/m.  
Beban merata : p = 2,2 ton/m.  
  q2 = 2,2/2,75 = 0,8 ton/m2. 
Sisa di luar lebar 5,5 m = 50%.   

 

 
 Gambar 8 : Beban trotoar 
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 P1 = beban per meter bentang  
         kendaraan.  
 P2 = beban lateral kerb arah    
         melintang 
 q   = beban muatan hidup lantai  
                    trotoar 
 

-  Koefisien Kejut (K) 
Adanya pengaruh getaran dan 
beban dinamis lainnya maka 
tegangan akibat muatan D 
perlu dikalikan kosfisien kejut 
(K), maka:  
K = 1 + 20/(50 + L) 

  
-  Muatan Angin  

Sesuai ketentuan PMJJR’70, 
maka:  
1) Muatan angin bekerja 

horizontal terbagi rata pada 
bidang vertikal jembatan.  

2) Muatan hidup (kendaraan) 
apabila mempunyai tinggi 
menerus lebih dari 2 (dua) 
meter dari mukan lantai 
kendaraan, diperhitungkan 
sebagai beban angin.  

3) Luas bidang yang 
terkena muatan angin 
diperhitungkan 1 ½ luas 
bidang vertikal yang ada.  

4) Besar pengaruh tekanan 
angin = 100 kg/m2.  

 

 

Gambar 9 : Diagram beban angin 
 

-  Gaya Akibat Perbedaan Suhu 
Adanya perubahan suhu maka 
baik baja maupun beton akan 
mengembang atau menyusut 
tetapi tegangan yang timbul 
pada baja dan beton tidak 
sama.  
Perbedaan suhu: baja = 15ºC 
dan beton = 10º C dan tegangan 
yang timbul adalah:  

       σ = λ.E.t 

dimana:  
λ   =  nilai perubahan = 

1,1.10-6.   
E   = elastisitas bahan = 

2,1.106 kg/cm2. 
t    = perubahan suhu = 15. 

 
- Gaya Rangkak dan Susut 

Gaya ini timbul akibat 
penurunan suhu dan bila tidak 
ditentukan lain gaya ini timbul 
akibat turunnya suhu sebesar 
15º C.  

 
- Gaya Rem dan Traksi. 

Gaya rem dan traksi terjadi 
pada arah memanjang jembatan 
kedua arah jurusan lalulintas.  
Pengaruh ini diperhitungkan = 
5% muatan D tanpa koefisien 
kejut dan titik tangkap setinggi 
120 cm diatas permukaan 
lantai kendaraan.  

 
- Gaya Akibat Gempa 

Gaya akibat gempa diasumsikan 
merupakann gaya horizontal 
yang bekerja pada pada titik 
berat konstruksi yang ditinjau 
pada titik yang berhaya. 

           K  =  E.G.  
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dimana:  
K  =  gaya horizontal 
E  =  koefisien gempa 
G  =  muatan mati 

 
Kabupaten Ngawi terletak 
pada Peta Gempa Daerah II 
dengan koefisien gempa:  
Pondasi langsung   E  =  0,10 
Pondasi tak langsung E  =  0,14 

 

 
Gambar 10 : Diagram beban gempa. 

 
- Gaya Gesekan pada Tumpuan 

Karena tumpuannya berupa 
karet elastomering, maka 
cukup elastis sehingga gaya 
gesekan dapat diabaikan.  

 
-  Gaya Tumbukan 

Gaya tumbukan terjadi akibat 
tumbukan antara pier dan 
kendaraan, dan ada dua gaya 
tumbukan yang terjadi dan 
menentukan:  
Pada jurusan arah lalulintas   
= 100 ton 
Jurusan tagak lurus arah lalulintas 
= 50 ton. 

 

 

Gambar 11 : Diagram beban tumbukan. 
- Gaya dan Muatan selama 

Pelaksanaan Pada saat 
pelaksanaan perlu ditinjau dan 
jangan ada bagian konstruksi 
yang dipakai untuk menopang 
dalam pelaksanaan.  

 
- Gaya Akibat Aliran Air  

Yang mendapat gaya aliran air 
adalah permukaan pilar dan 
untuk pilar permukaan bulat 
koefisiennya k = 0,035. 

 

 
Gambar 12 : Diagram beban aliran 

    air 
 

Rumus:   Pr  =  k.v2.B.H. 

Dimana:  
  Pr = besar tekanan pada   
          pilar 
  k = koefisien bentuk 
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  v = kecepatan air banjir 
  B = lebat pilar 
  H = duga air banjir.   

 
- Tekanan Tanah 

Kepala Jembatan sesuai 
fungsinya juga harus menahan 
tekanan tanah. Tekanan tanah 
pasif dalam perhitungan ini 
diabaikan.  

 
 
 
 

Gambar 13 : Tekanan tanah    
 

-  Gerusan  
Adanya aliran air arus sungai 
maka perlu diperhitungkan 
adanya gerusan pada pangkal 
jembatan apabila aliran air 
sungai kecepatannya diatas 
aliran kritis yaitu lebih besar 3 
m/detik. 

 
2.12. KOMBINASI BEBAN 

Menurut Peraturan Muatan untuk 
Jembatan Jalan Raya 1970 (PMJJR ‘70) 
adalah:  
 

 
Keterangan :  
M  = muatan mati     A   = muatan angin 
H  = muatan hidup    R   = gaya rem 
K  = koefisien kejut  SR = susut rangkak 
Ta = tekanan tanah   AH = aliran air 
T  = suhu             Gb = gempa bumi 
F  = geser tumpuan bergerak 
P  = gaya pada saat pelaksanaan  
 

DASAR-DASAR PERHITUNGAN 3. 
Secara struktural ada sistem 

perhitungan pada konstruksi jembatan 
ini, yaitu : 

- Konstruksi Beton Bertulang 
(reinforced concrete) berdasarkan 
Peraturan Beton Bertulang 
Indonesia 1971 NI – 2.  

-  Konstruksi Beton Pratekan (post-
tensioned prestressed concrete) 

 
3.1. KONSTRUKSI BETON 

BERTULANG 
Perhitungan kekuatan batas (ultimate 
methode) dengan koefisien beban = 
1,5 yaitu: 
- Beban batas = 1,5 beban yang terjadi.  
-  Gaya normal batas  :  Nu = 1,5 Nmaks. 
- Gaya geser batas   :  Qu = 1,5 Qmaks. 
-  Momen batas  :  Mu = 1,5 Mmaks. 

 
3.2. MUTU BAHAN RENCANA 

-  Mutu Baja  : U24  --  σ*au = 2080 
kg/cm2.   

-  Mutu Beton  : K225 -- σ’bk =  225 
kg/cm2.   

Untuk kekuatan rencana lihat PBI 
‘71 Tabel 10.4.4. untuk Ø = 1.  

 
3.3. TULANGAN MINIMUM 

Menurut PBI ‘71 tulangan minimumnya :  
-  Pelat   : Amin  = 0,25%.b.ht. 
-  Balok  : Amin  = (12bh)/ σ*au. 
-  Kolom  : Amin  = A + A’ = 1%.b.ht. 
-  Sengkang minimum ø 8 mm. 

 
3.4. RUMUS PERHITUNGAN 

TULANGAN  
Menurut PBI ‘71:  
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Gambar 14 : Diagram tulangan  
A  = tulangan tarik 
A’ = tulangan tekan 
ht  = tinggi penampang 
h  = tinggi manfaat 

 
a. Koefisien  

-  Koefisien Ø = 1 
- Koefisien ordinat tekan beton: 

ko = 0,5 
 

b. Indek Tulangan Tarik (q)  
Menurut PBI’71 pasal 12.3.6. 
diperoleh harga: qmin < q < qmaks. 
Indek tulangan tarik maksimum 
adalah : 

    

     
menggunakan Tabel Ir. Wiratman 
mencari harga dengan pertolongan 
terlebih dahulu mencari harga 
Cu.   

 
c.  Harga Cu. 

Penampang menerima lentur 
murni : 

 

Dengan harga Cu dalam tabel 
untuk menentukan harag q dan 
ζu. 

Indek tulangan menurut Ir. 
Wiratman 
Tabel II   :  qmin   untuk U.24 
Tabel III  :  ζmaks  untuk U.24 
Tabel IV  :  qmin  untuk K.225 
Tabel V   :  qmaks  untuk U.24 

 

Koefisien Cu penampang dengan 
lentur murni: 

 

d. Harga Luas Tulangan Beban   
 Lentur 

A  =  tulangan tarik 
A’ =  tulangan tekan 
δ  =  A’/A , maka A’ = δA 

 
*  Pelat, menerima beban lentur, 

tulangan tunggal. 
 

A  =  q.( σ’bk./ σ*au).100h. 
A  =  Mu./( ζu. σ*au.h) 

 
* Kolom atau balok menerima  

beban lentur dan gaya normal.  
     

i  =  eau./(1 – ζu.h) 
 

Tulangan simetris:  
 
iA = qbh/.( σ’bk./ σ*au)  
 
hitung pula gaya tekuk 

 
e.  Geser  Lentur 

*  Kekuatan geser rencana Tanpa 
tulangan   τ*bu   = 9,5 kg/cm2

Dengan tulangan τ*bm,u = 24 kg/cm2

 
* Tegangan geser yang terjadi:  
  τbu  =   Qu/(0,9.h.b) 
bila : 
τbu > τ*bm  maka balok diperbesar 
τbu < τ*bu  cukup sengkang praktis 

  τbu > τ*bu  pakai tulangan geser.   
 
* Tegangan geser dipikul 

sengkang:  
     τ su   =   (As.σ*au)/(as.b) 
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dimana: 
   As  = 2 x ø sengkang 

           as  = jarak sengkang  
 

 

Gambar 15 : Diagram Geser 
 

f.  Geser  Lentur Puntir 

bila lentur dan puntir bersama-
sama: 
    τbu  + τ’bu < τ*bm,u. 
 
-  Tulangan geser lentur puntir 
 τ”bu = Mtu/(b.Ft)  ;   
 Ft = luas teras 
 
-  Tulangan memanjang 
 Amem = Mtu.Ut/2(σ*auFt)  ;    
        Ut = keliling teras 
 
Bila: τbu + τ’bu > τ*bm,u balok 
diperbesar 

 

g.  Akibat Geser Ponds 
 

Gambar 16 : Geser Ponds. 

-  Tulangan tarik miring; 
τmu  = τbp,u  –  τ*bpm,u 
Am = τmu.am.b/(sinυ + cosφ) σ*au. 

dimana: 
Am  =  luas tulang tarik miring 
am    =  jarak tulang tarik miring 
φ    =  sudut tulang tarik miring 
b    =  lebar kritis. 

3.5. KONTROL KEKAKUAN  
a.  Lendutan  

Syarat :  
  f  < 0,004 Lo. à Lo = 0,75 L.  
  fº = fe(g’k1k2 + p’)/(g + p) 
  fe = [(σa.Lo)/ a(1 – ξ)h].10-6.   
    U24 à σa = 1400 kg/cm2. 
    ξ = (2,5.A.σ*au)/(b.h.σ’bk) 

dimana:  
g   =  beban mati 
g’  =  beban mati + beban hidup 

tetap. 
P   =  beban hidup. 
P’  =  beban hidup jangka 

panjang 
k1  =  koefisien bentuk 
    balok T tekan   k1 = 1,5 
    balok T tarik   k1 = 2,5 
    balok persegi   k1 = 2,0 
k2  =  1 / (1 + A’/A) 
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a   = koefisien jenis batang tulangan 
     batang polos          a = 2,08 
 batang diprofilkan a = 22,4   
ξ  =  y/h =   koefisien garis 

sentral di tempat lendutan 
    =  (2,5.A.σ*au)/(bh.σ’bk) 
A = luas tulangan tarik.  

Syarat: fº < f . 
  

b.  Lendutan  
W  = 0,1 mm. 
Wo = α[C3.c+ C4(d/wp)].[σa –  
(C5/Wp).10-6

 
Dimana:  
α  =  koefisien tulangan  
c  =  selimut beton 
C3.C4,C5 = koefisien hitungan  
       (PBI’71) 
d  =  diameter tulangan 
wp =  A/(bo.h) 
 
Syarat : Wº ≤ W. 

 
KONSTRUKSI BETON 4. 
PRATEKAN 

Yang digunakan dalam studi  
perencanaan jembatan  ini adalah 
konstruksi beton pratekan (pres-tressed 
concrete) methode post-tensioning 
(postten-sioned pres-tressed concrete).  

Metode post-tensioning  adalah 
gaya pratekan diberikan setelah konstruksi 
betonnya cukup keras yaitu pada umur 
28 hari. Gaya pratekan  bekerja melalui 
tendon dan dimasukkan ke dalam selubung 
tendon (kokes)  agar tidak terjadi lekatan 
dengan beton sehingga gaya pratekan 
bekerja sepanjang balok induk jembatan.  
Gaya pratekan ditransfer melalui angker 
dan ditahan oleh ujung balok.   

 4.1. Load Balancing Methode 
Gaya pratekan yang diberikan 

untuk mengimbangi beban kerja yang 

timbul, baik untuk mengimbangi sebagian 
maupun seluruh  beban kerja  yang terjadi.  
Bila yang dapat diimbangi hanya sebagian 
maka kelebihan beban kerja dibebankan 
kepada tulangan non-pratekan,  

 
4.2. Mutu Beton 

a. Mutu beton: K.400  à σ’bk = 400 
kg/cm2

  
b. Elastisitas Beton 

Menurut PBI ‘71 Pasal 11.1.1 :  
Modulus sekan beton minimal 
adalah:  
Beban Tetap :      Eb = 6.400√σ’bk. 
Beban Sementara:   Eb = 9.600√σ’bk.  
Menurut RVB’67 persamaannya 
adalah:  
Eb  = (200 + ⅓.σ’bk).103 kg/cm2
       = (200 + ⅓.400).103 
       = 330.000 kg/cm2. 

 
4.3. Mutu Baja dan Tendon 

Dipakai Tendon VSL Type 19, 
dengan data: 

- VSL 19 berisi kawat     = 14ø12,5 mm 
- Luas penampang     = 1382 mm2

- Diameter selubung     = ø 69 mm 
- Berat tendon per meter = 10,9 kg 
- Gaya tarik ijin (80%)    = 210 ton 
- Elastisitas tendon: Ea   = 1,9.106 kg/cm2

 
Angker yang dipakai: 
- Angker hidup Type 19 Sc. 
    Ukuran plat: 265 mm x 265 mm. 
- Angker mati Type 19 P. 
    Ukuran plat: 250 mm x 250 mm. 
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Gambar 17 : POSISI TENDON 
 

ANALISIS KONSTRUKSI 5. 
Analisis konstruksi dimulai dari 

sisi jembatan paling atas sebagai sisi yang 
berhubungan langsung dengan beban 
yang timbul.  
 
5.1. BANGUNAN ATAS 

a.  Trotoar  

 

- Kolom beton untuk pipa :  
Ukuran 20/15 cm, panjang 115 cm. 
Berat sendiri:20x15x2500 = 75 kg 
Pipa : 3 m x 105 kg/m = 315 kg. 
Pv = 75 + (2 x 315) = 705 kg 
Ph = 315 kg 
M = 315x105 + 315x55 = 504 kgm 

Lk = 2L = 2 x 115 = 230 cm. 
Pu = 1,5Pv = 1,5 x 705 = 1058 kg. 
Mu = 1,5 M = 1,5 x 504 = 756  kgm.  
eo1 =  Mu/Nu = 756/1058 = 0,715 m. 
eo2 = 1/30.ht = 1/30 x 15 = ~ 0,02 
eo  = 0,715 + 0,02 = 0,735 m 
eo/ht  = 0,735/0,15 = 4,9;  

maka: C2 = 7,70 dan C1 = 1 (persegi) 
e2  = 0,15ht = 0,15 x 0,15 = 0,0225 m. 
eu  = eo + e1 + e2 = 0,785 m.  
eau  = eu + ½ ht – 0,05 = 0,81 m. 
Nu. eau  = 1058 x 0,81 = 857 kgm 
h = 20 – 5 = 15 cm 
 

 

 

iA = 0,13 (225/2080).15 x 15   
     = 3,164 cm2

A  = iA/i = 3,164 / 1,19 = 2,66 cm2

Diambil tulangan 3ø12 = 3,39 cm2

Sengkang ø8 – 20  
Amin = 0,01 x 15 x 20 = 3 cm2

 

 
  

TULANGAN KOLOM 
 

b.  Perletakan Kolom 
Balok perletakan kolom pada  tepi 
jembatan ukuran 15 cm x 25 cm.  
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M  = Pv.a = 705 x 0,10 = 70,5 kgm. 
Mu = 1,5 x 70,5 = 106 kgm 
Total: Mu = 106 + 756 = 862 kgm 
h = 25 – 5 = 20 cm. 

 

 
A  =  q.( σ’bk / σ*au).100h. 
     =  0,07(225/2080)15x20 = 2,27 cm2. 

Diambil tulangan: 3ø10 = 2,36 cm2

 

 
Penulangan balok-kolom pipa 
sandaran 

 
c.  Balok KERB 

Balok kerb terletak di tepi jalan 
menerima beban lateral Q = 500 kg. 
Qu = 1,5 x 500 = 750 kg.  
 
Diambil untuk panjang 100 cm. 
Tulangan ø10 – 20 à A = 3,93 cm2

                as = 20 cm 
     

A   = (3bas)/ σ*au  
      = (3 x 100 x 20)/2080 = 2,9 cm2. 
 
Tulangan pembagi = 20%.A. 
A’ = 0,2 x 3,93 = 0,8 cm2

 
Diambil: 2ø8 à A’ = 1,01 cm2

 

 

5.2. BALOK INDUK 
a.  Pelat Tepi  

 

 

-  Konstruksi trotoar = 1393 kg/m 
-  Ms = ½ x 1393 x 0,75 = 523 kgm 
-  Beban hidup = 1,5 x 500 = 750 kg/m 
-  Mh = ¼ x 750 x 0,75 = 282 kgm 
-  Beban akibat kendaraan (muatan D) 
-  Tepi: ½ p = 6 ton/m 
-  P = 6000/1,5 = 4000 kg/m 
-  ½ q = 1,1 ton/m 
-  Q = 1100/1,5 = 734 kg/m 
-  Momen : ½ (4000 + 734).0,75  
                    = 2050 kgm. 
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Penulangan:  
- Momen beban hidup, koef.   
  kejut = 1,39 
  M = 1,39(282+862+2050) =  
          4440 kgm 
- Total momen beban hidup + mati:  
Mt   = 523 + 4440 = 4963 kgm 
Mu  = 1,5 x 4963 = 7445 kgm 
  h    = 23 – 5 = 18 cm 

 

 
A  =  q.( σ’bk / σ*au).100h. 
    =  0,06094 (400/2080)100x18  
    = 21,09 cm2. 

Diambil tulangan: ø22-18 = 21,18 cm2

A’ = 20%.A = 0,2 x 21,18 = 4,218 cm2

Tulangan: ø10-18 = 4,36 cm2

  
- Kontrol geser : 

Berat sendiri  =  1393 kg 
Beban hidup  =    750 kg 

Qu   = 1,5 x 7610 = 11415 kg 
 
τbu    =   Qu/0,9.bh = 11415/0,9.100.18 
       =  7,05 kg/cm2 
τ*bu =   9,5 kg/cm2 > τbu à OK 
  dipakai tulangan ø10 – 20  

 

 

Penulangan tepi jembatan  
   

5.3. LANTAI KENDARAAN 
a.  Muatan “T” 

Diambil bentang di antara balok 
induk.  

 

 
  

b.  Momen menurut Tabel PBI’71  
 pasal 13.2 

M = c.q.L2.K. 
 
Momen maksimum adalah momen 
dengan koefisien momen c = 1/12. 
 

 
 

c.  Menurut PBI’71 pasal 13.4 : 
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d.  Berat Sendiri : 
Aspal :  0,075 x 2250 = 169 kg/m 
Beton :  0,225 x 2500 = 563 kg/m 
Air hujan: 0,05 x 1000 =   50 kg/m 
     Berat total : = 782 kg/m 
Ms = 1/12 x 782 x 1,752 = 200 kgm. 
Qs = 1/4 x 782 x 1,75 = 685 kgm 

 
e.  Momen total : 

Mtot  = Mmaks + Ms  
        = 4910 + 200 = 6910 kgm  
Qtot   = Qmaks + Qs  
         = 17250 + 685 = 17935 kgm  
Mlx  = 6910 kgm 
 
Untuk Ly > 3 Lx 
 

f.  Penulangan:  
Karena Ly/Lx > 2,5, maka pelat ini 
diperhitungkan sebagai balok. 

 
-  Lapangan x.  

 

A  =  q.( σ’bk / σ*au).100h. 
            =  0,0875 (400/2080)100x18  
            = 30,03 cm2. 

Diambil tulangan: ø22-12 = 31,67 cm2

A’ = 20%.A = 0,2 x 30,03 = 6,1 cm2

Tulangan: ø10-12 = 6,1 cm2

Amin   = 0,25%bh = 0,25%.100.20  
          = 5 cm2

 
-  Lapangan y.  

Mu  = 1,5 x 6000 = 9000 kgm  
    h = 20 – 3 = 17 cm. 

A  =  q.( σ’bk / σ*au).100h. 
     =  0,08438 (400/2080)100x17  
     = 27,6 cm2. 

Diambil tulangan: ø22-13,5 = 28,16 cm2

A’ = 20%.A = 0,2 x 27,6 = 5,52 cm2

Tulangan: ø10-13,5 = 5,82 cm2

  
Pemulangan Sayap “T” balok induk 
bagian tangah (lantai kendaraan)

PENULANGAN SAYAP BALOK INDUK  
 

g.  Pemeriksaan Kekakuan Konstruksi  
-  Kontrol Lebar Retak  

Menurut PBI’71 pasal 10.7.1. 
Syarat: W = 0,01 cm 

 
Wº = α(C3.c + C4.d/wp)( σ a – C5/
         wp).106 cm 

 
Dimana: 
α    = 1,2  untuk batang polos  
         (mild steel) 
C3  = 1,5  menurut Tabel 10.7.1. 
c    = 2 cm  selimut beton 
C4  = 0,04  menurut Tabel 10.7.1. 
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d     = 2,2 cm   diameter tulangan 
wp   = A/b.ht = 30,3/100x20   
       = 0,01515 
σ

a   = 1400 kg/cm2 tegangan  
           tarik U.24   
C5  = menurut Tabel 10.7.1. 
 
Wº = 1,2(1,5.2 + 0,04.2,2/0,01515)
  (1400 – 7,5/0,01515) = 0,01 cm. 
Wº = W ……….. memenuhi. 
 

-  Kontrol Lendutan  
Menurut PBI’71 pasal 10.5.2. 
Lx = 1,75 m < 4,5 m.  
Lx/35 = 5 cm < ht = 20 cm. 
Maka lendutan tidak perlu 
dikontrol.  

 
5.4. BALOK BETON PRATEKAN 

PRACETAK 
 (posttensioned members) 

Desain Penampang Balok 
 

 

a.  Letak Garis Netral 
Statis momen terhadap sisi bawah.
 

 

 

Yb   = A.y/A  
      = 746531,25 / 7787,5 = 95,86 cm 
Ya   = ht – Yb = 160 – 95,86 
      = 64,14 cm 
 

b.  Momen Inersia 
Luas total 

 

Total Inersia 

 
c.  Titik Kern 

Ka  =   Ix/yb.A  
      =  23794059 / 95,86 x 7787,5 =  
      =  31,9 cm.  
Kb  =   Ix/ya.A  
      =  23794059 / 64,14 x 7787,5 =  
      =  47,6 cm.  

 
5.5. KONSTRUKSI BALOK INDUK 

BETON PRATEKAN  
       (precast + cast in situ) 
 

a. Garis Berat Balok Induk 
Luas penampang (A): 
Balok pracetak (precat) = 7787,5 cm2
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Statis Momen = A.y. 
Balok pracetak (precat) = 7787,5 cm3

 

  
 

b.  Momen Inersia Precast & cast in Situ 
 Luas total 

 
Total Inersia 

 
d.  Titik Kern 

Ka  =   Ix/yb.A  
      =  25086891 / 99,1 x 8287,5 =  
      =  30,5 cm.  

Kb   =   Ix/ya.A  
      =  25086891 / 60,9 x 8287,5 =  
      =  49,7 cm.  
Ia      = 10235665 cm4;  
Ib   = 14851226 cm4. 

 
5.6. PEMBEBANAN AWAL (precast) 

a.  Berat Sendiri 
 

 

 
Momen pada jarak x. 

 
b.  Beban Diafragma 

Berat diafragma per unit:  
P = 0,2 x 1,05 x 1,5 x 2500 = 788 kg 

 

 

Dmaks = Ra = Rb = ½ x 7 x 788   
         = 2758 kg 
Mx    = Dmaks.x – P(x – a) 
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5.7. PEMBEBANAN AKHIR 
a.  Berat Sendiri 
Luas penampang: A = 8287,5 cm2

Berat balok: q = 8287,5 x 2500 = 2072 kg/m 
Dmaks    = ½ ql = ½ 2072.30 = 31080 kg 
Mmaks  = 1/8.ql2 = 1/8. 2072.302                
          = 233100 kgm 
Mx     = Dmaks.x – P(x – a) 

Momen pada jarak x. 

 
b.  Beban Diafragma 

Berat diafragma per unit:  
P = 0,2 x 1,05 x 1,75 x 2500 = 919 kg 

 

 

Dmaks = Ra = Rb = ½ x 7 x 919 = 3217 kg 
Mx   = Dmaks.x – ∑P(x – a) 

 

 
c.  Beban Trotoar 

   
Dmaks   = ½ ql = ½ 1120.30 = 16800 kg 
Mmaks = 1/8.ql2 = 1/8.1120.302   
      = 126000 kgm 
Mx     = Dmaks – ½ qx2. 

d. Beban Aspal 
- Berat aspal: 0,1 x 1,75 x 2250 = 394 kg/m 
- Dmaks = ½ ql = ½ 394.30 = 5910 kg 
- Mmaks = 1/8.ql2 = 1/8.394.302 =  
               4325 kgm 
- Mx = Dmaks – ½ qx2. 

 
Beban Trotoar, momen pada jarak x. 

 

Beban ASPAL, momen pada jarak x. 
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e.  Muatan “D” 
Muatan D adalah ekuivalen 
muatan hidup yang melintang 
jalur lalulintas.  
Jalur lalulintas terdiri dari:  
- Muatan garis: P = 12 ton.  
- Muatan merata:    q = 2,2 t/m, L ≤ 30m 
- Lebar lalulintas satu jalur = 2,75 m. 
- Koefisien kejut: K = 1 + 20/  
  (50+30)= 1,25 

 

Pembebanan Balok Trotoar 
 

Statis momen terhadap titik B.  
-  Beban Garis: 
Q1.(2,125) – R(1,75) + Q1.(1,375)+ 
Q2.(0,50) = 0  
1,636.(2,125) – R(1,75) + 1,636.(1,375)+ 
4,364(0,50) = 0 
R(1,75) = 3,477 + 2,250 + 2,182 
          R = 4,519 ton. 
 
-  Beban Merata:  
Q1 = 0,50 x 0,75 x 0,8 = 0,300 ton 
Q2 = 1 x 0,8 = 0,800 ton  

Q1.(2,125) – R(1,75) + Q1.(1,375)+ 
Q2.(0,50) = 0  
0,3.(2,125) – R(1,75) + 0,3.(1,375)+ 
0,8(0,50) = 0 
R(1,75) = 0,321 + 0,413  + 0,4 
          R = 0,648 ton. 

 
f.  Muatan D pada Trotoar  
-   Garis pengaruh:  

 

 
Diagram Garis Pengaruh 

 
Beban garis : P = 4,519 ton 
Beban merata : = 0,648 t/m 
Beban hidup :   = 0,500 t/m 
             q  = 1,148 ton/m 
dimana: 
a  =  (L-x/L).x 
A  =  ½ L.a 
Mp =  a.P   
Mq =  A.q  

 

 
 

g. Balok Induk pada Jalur Lalulintas 
-  Beban muatan D :  

P  =  1,75 x 4,364  = 7,637 ton 
q  =  1,75 x 0,800  = 1,400 t/m  
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h.  Muatan Angin 
 

 
 

-   Beban Angin pada bangunan atas  
h1  =  150% . 2,10 . 100 = 315 kg/m 
M1 =  0,55 . 315 = 174 kgm 
Vmaks  = M / ½ L = 174/ ½ (10,5) 
         = 33 kg/m’. 

 

 
 

-   Beban Angin pada Kendaraan  
h2   =  2 x 100   = 200 kg/m 
M1 =  1,1 x 200  = 220 kgm 
Vmaks = M / l = 220/ 1,75 
         = 126 kg 

 

 
  

Momen batang karena adanya pengaruh 
angin 
-  Beban angin pada balok induk 

q  = 33 kg/m 
Dmaks = ½ x 33 x 30 = 495 kg 
Mx = (L-x/L).x.(Dmaks.x) 

 
 

-   Beban angin pada Kendaraan 
P = 126 kg ; Mp = P.a. 

 
  

i.  Gaya  Rem 
 

 
Diagram posisi gaya rem 

 
P   =  12/2,75 x 1,75 = 7,636 ton.  
q   =  2,2/2,75 x 30 = 24 ton. 
hr  =  5%.(P + q) =  
   =  0,05.(7,636 + 24) = 1,58 ton. 
M  =  1,58 x 1,30 = 2,054 tm.  
* Besar gaya rem pada semua titik sama. 
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j.  Rekapitulasi Beban  
Dari hasil perhitungan diambil 
momen maksimum, di titik tengah 
pada titik 7. 

 
- Beban Awal               = 237714 kgm 
- Beban Akhir (blk trotoar) = 547643 kgm 
- Beban Akhir (balok lalin) = 520702 kgm
     

5.8. TEGANGAN AWAL 
a.  Rumus pendekatan menurut TY Lin 

Apabila:  
MG/MT > 0,30 , maka: P = MT/0,65h. 
MG/MT  <  0,30 , maka : P = MT – MG/0,5h. 
 
Sebagai balok “T” bila MG/MT > 0,30. 
Dimana:  
MG = momen lentur akibat berat  
      sendiri (DL) 
MT = momen lentur akibat berat        
         total (DL+LL) 
 

b. Tegangan Awal 
MG/MT  =237714/547643 = 0,434 > 0,30 
Maka desain sebagai balok “T” 
 
P   =  MT/0,65h = 547643/0,65x1,6  
     =  526580 kg.  
 
Direncanakan kehilangan tegangan = 17% 
Tegangan awal:  

 
P0 = (100/83) x 526580 kg = 634434 kg 

c.  Pemilihan Tendon 
Diambil Tendon VSL Type 19 
  Dipakai 3 buah tendon.  
  Isi kawat 14ø12,5 mm. 
Total luas penampang kawat = 13,82 cm2

 
Kekuatan tarik 80% beban putus: 
  P = 210 ton.  
Untuk 3 tendon: P0 = 3 x 210 = 630 ton 
Kehilangan tegangan 17% : 
  P = 0,83 x 630 =  522,9 ton. 

 

5.9. TEGANGAN AWAL 
a.  Tendon  

Dipakai 3 unit Tendon VSL Type 19 
P0  =  630000 kg (80% beban putus) 
P  =  535500 kg (15% losses) 

 
b.  Keadaan Awal 

 

 
 

c.  Keadaan Saat Beban Bekerja 
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σºatas   = -67,15 + 113,98 – 64,08  
          = - 7,76 kg/cm2 
σºbwah   = -67,15 + 170,34 – 95,77   
          = - 141,72 kg/cm2. 

 
 
5.11. KONTROL PENAMPANG 

a.  Gaya Tekan Tendon: P = 53550 kg.  
b. Tegangan Tekan Ijin untuk K.400 

 Transfer : σ’b = 0,43 σ’bk =  172 kg/cm2. 
 Awal :   σ’ba = 0,38 σ’bk =  152 kg/cm2. 

c. Momen karena berat sendiri 
 Ms = 237714 kg/cm2. 
 

    
DIAGRAM TEGANGAN  

 
d. Tinggi balok: h = 160 cm 

 Luas penampang : A = 7787,5 cm2. 
 Eksentrisitas : e = 80,86 cm 
 Ka = 31,9 cm 
 Kb = 47,6 cm  
 
 Letak garis netral (cgs):  
 e – Kb = Ms/P0. 
 e – Kb = 80,86 – 47,6 = 33,26 cm.  
 Ms/P0 = 33,26 cm.  
 

e.  Kontrol Penampang 
- Penampang rencana: A0 = 7787,5 cm2. 

 
- Menurut N.K. Raju : 

 

  

5.10. TEGANGAN AKIBAT BERAT  
  SENDIRI 
a.  Tegangan Ijin 

Sesuai PBI ‘71 adalah:  

 
Rumus Umum:  

 

b.  Pada saat, P0 = 630 ton 
P0 = P0/A =  630 ton/7787,5 = 81 kg/cm2

  
- Di atas garis netral :  
P0.e.ya/I = 630 x 80,86 x 64,14/23794059 

             = 137,32 kg/cm2. 
M.ya / I  = 237714 x 64,14/23794059 

              = 64,08kg/cm2. 

- Di bawah garis netral :  
P0.e.yb/I = 630 x 80,86 x 95,86/23794059 
           = 205,23 kg/cm2. 
M.yb / I  = 237714 x 95,86/23794059 
    = 95,77 kg/cm2. 

 
- Tegangan yang terjadi :  
σºatas = -81 + 137,5 – 64,08  
  = - 7,76 kg/cm2

σºbwah = -81 + 205,23 – 95,77   
 = - 7,76 kg/cm2

Diagram:  
 

  
 

c.  Setelah kehilangan tegangan (17%) 
P = 0,83.P0 =  0,83.630 ton = 522,9 ton 
P/Ab = 522,9/7787,5 = 67,15 kg/cm2. 

 
P0.e.ya/I = 522,9x80,86x64,14/23794059 
           = 113,98 kg/cm2. 
P0.eyb/I = 5228,5x80,86x95,86/23794059 

            = 170,34 kg/cm2. 
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- Menurut N.K. Raju : 
 

  
* Dengan demikian penampang 

rencana memenuhi.  
 
5.12. BALANCING METHODE 
 Menurut T.Y. Lin: 
 

 
 

Ix   = 25086891 cm4

Ab  =      8287,2 cm2

Wa  =     411936 cm3

Wb  =     253147 cm3

a.  Beban Awal 
-  Tegangan Awal (saat ditransfer) 

P = 522900 kg 
e = 84,1 cm 
M1 = 1/8.ql2 = P.e = 522900 x 84,1   
 = 439739 kgm. 
q1 = 8.M1 / l2 =  
   = 8 x 439739 / 302
 = 3909 kg/m. 

 
-  Momen Beban Awal  

Momen-momen akibat beban 
sendiri:  

  
 Balok   =  233100 kgm 
 Diafragma  =     21788 kgm 
 Trotoar  =  126000 kgm 

 Total momen, M2 = 380888 kgm 
 

q2  = 8.M2 / l
2 =  

 = 8 x 380888 / 302

 = 3385,67 kg/m. 
 

b.  Beban Imbang  
q  =  q1 – q2.  

     =  3909 – 3385,67 = 523,33 kg/m 
 Mimb = 1/8.ql2 = 1/8 x 523,33 x 302

          = 58875 kgm. 
 

- Tegangan Beban Imbang  
σiº = (- P/Ab) + (M/W) 

 
Serat Atas: 
σºatas = (- P/Ab) + (M/Wa) 
 = (- 522900/8287,5) +  
    (5887500/ 411936) 
 = - 48,81 kg/cm2

 
σºbawah = (- P/Ab) + (M/Wb) 
  = (- 522900/8287,5) +  
    (5887500/253147)   
 = - 86,36 kg/cm2

 
 

σb’ = 0,33 x 400 = - 132 kg/cm2
 

c. Beban Akhir (beban mati + beban 
 hidup)  
- Momen Beban Awal (saat ditransfer) 
 M1  = P.e = 522900 x 84,1
        = 439739 kgm   
- Momen total akibat berat sendiri 
 M2 =  380888 kgm   

- Tegangan yang Terjadi  
σiº = (- P/A) + (M1/Wa) + (M2/Wa) 

 
Serat Atas: 

 σºatas  = (- P/Ab) + (M1/Wa) – (M2/Wa) 
          = (- 522900/8287,5) +  

    (43975900/411936) –   
    (43975900/411936)   

      = - 48,81 kg/cm2

 
 σºbawah  = (- P/Ab) – (M1/Wb) + (M2/Wb) 
          = (- 522900/8287,5) – 
  (43975900/253147) + 
  (43975900/253147)   
          = - 39,84 kg/cm2
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Tegangan Ijin: 

 
 
5.13. KOORDINAT TENDON 

Pemasangan Tendon dengan 
lengkung parabola.  
     

 
 

a. Tendon bawah 
 f  =     42 cm 
 L  = 2960 cm 
 
 Persamaan untuk tendon bawah 

  
Tabel posisi koordinat Tendon bawah:  
x1 =   40 cm    y1 =   2,3 cm 
ax2 =   280 cm    y2 =   14,4 cm 
x3 =   520 cm    y3 =   24,3 cm 
x4 =   760 cm    y4 =   32,1 cm 
x5 =   1000 cm    y5 =   37,6 cm 
x6 =   1240 cm    y6 =   40,9 cm 
x7 =   1480 cm    y7 =   42,0 cm 

 
Posisi Tendon pada Balok Induk 

 

 
 

b. Tendon tengah  
 f  =     72 cm 
 L  = 2960 cm 
 
 Persamaan untuk tendon bawah 

 
 

Tabel posisi koordinat Tendon tengah :  
x1 =   40 cm    y1 =   3,8 cm 
x2 =   280 cm    y2 =   24,7 cm 
x3 =   520 cm    y3 =   41,7 cm 
x4 =   760 cm    y4 =   55,0 cm 
x5 =   1000 cm    y5 =   64,4 cm 
x6 =   1240 cm    y6 =   70,1 cm 
x7 =   1480 cm    y7 =   72,0 cm 

 
c. Tendon atas  

 f  =   102 cm 
 L  = 2960 cm 
 
 Persamaan untuk tendon bawah 

 
 

Tabel posisi koordinat Tendon tengah :  
x1 =   40 cm    y1 =   5,4 cm 
x2 =   280 cm    y2 =   34,9 cm 
x3 =   520 cm    y3 =   59,1 cm 
x4 =   760 cm    y4 =   77,9 cm 
x5 =   1000 cm    y5 =   91,3 cm 
x6 =   1240 cm    y6 =   99,3 cm 
x7 =   1480 cm    y7 =   102,0 cm 

 
 5.14. LETAK GARIS TEKAN 
 

 
 

Eksentrsitas   :  e”  = e’ – e  
Momen total  :   Mtot = 547643 kgm 
 
Equivalen beban:   q = (8 x 547643)/302

                = 4868 kgm 
Gaya tendon   :  P  = 522900 kg 

               L  = 2960 cm 
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Daerah eksentrisitas:  
  e’  =  M/P = 54764300/522900 
          =  104,75 cm. 
   e” =  104,75 – 84,1 = 20,63 cm. 
 

letak garis tekan dengan persamaan : 
y  =  [4(e”)x/L2].(L – x)  
    =  [4(20,63)x/29602].(2960 – x) 

 
Tabel posisi Garis Tekan :  
x1 =   40 cm    y1 =   1,1 cm 
x2 =   280 cm    y2 =   7,1 cm 
x3 =   520 cm    y3 =   12,0 cm 
x4 =   760 cm    y4 =   15,7 cm 
x5 =   1000 cm    y5 =   18,5 cm 
x6 =   1240 cm    y6 =   20,1 cm 
x7 =   1480 cm    y7 =   20,63 cm 

 
5.15. END BLOCK (balok ujung)  
 

 

Diagram tekanan pada ujung balok 
 

 
 

TAMPAK DEPAN END BLOCK 
 

- Koefisien Luas Pembebanan terhadap 
Luas Pendukung, menurut N.K. Raju: 

 

 

Kondisi End Block: 
y0/y = 12,5/27,5 = 0,45 à K = 0,185 

   F = 0,185.P0.  
Atau:  

 F = P0(0,32 – 0,3.y0/y) 
 

a.  Perhitungan Tulangan Balok Ujung 
 Gaya tekan awal tendon = 210 ton 
 
 Koefisien luas: K = 0,185 
 F = K.P0 = 0,185 x 210 = 38850 kg 
 
 Dengan rumus pendekatan:  
 F = P0(0,32 – 0,3.y0/y) 
     = 210(0,32 – 0,3x0,45) = 38850 kg 
 
 Tulangan :  
 A  = F/0,87. σa = 38850/0,87x1400 
      = 32 cm2 
 
 Tulangan: 30ø12 = 33,9 cm2

 

  
 

5.16. TULANGAN GESER  
 Tegangan Geser  
 

 
 

Tegangan geser pada garis netral : 
σc = (88,23–26,19).99,1 / 160 = 38 kg/cm2

 
Momen akibat tendon:  
M = P0.e = 630 t x 0,841 = 529830 kgm 
qeq = 8M/L2 = 8 x 529830 / 302 = 4710 kgm 

 



Volume 01, Nomor 01, Juni 2012

Teknik 
Jurnal keilmuan dan Terapan Teknik

28

Dmaks = ¼ qL = ¼ 4710 x 30 = 70650 kg. 
 

I = 25086891 cm4; dan b = 55 cm. 
 

Statis Momen: S = ∑A.y.  

 
Tegangan geser: 

           τv  = D.S / b.I 
      = 70650 x 223579 / 55 x 25086891 
     = 11,5 kg/cm2

 
Tegangan geser rata-rata :  

 

 
Dipakai tulangan praktis  ø12 – 20  

 

 
5.17. KEHILANGAN TEGANGAN  

a.  BALOK INDUK 
 Ab  =        7787,5 cm2

 Ib   =   23794059 cm4

 Eb  = 0,33.106 kg/cm2

  
- Momen berat sendiri:  
  Ms   = 237714 kgm 
- Momen beban maksimum:  
  Mm   = 547643 kgm 

 
b. TENDON 
 Tendon VSL Type 19 (3 x 14ø12,5mm) 

  P0  = 210 ton 
  Aa  = 13,82 cm2

  Ea  = 1,9.106 kg/ cm2

  e  = 80,86 cm 

c.  Tegangan yang terjadi 
 σb  = (P/Ab) – (P.e2/Ib) – (Ms.e/Ib) 
      = 630/7787,5 – 630.80,862/ 
          23794059 – 237714.80,86/  
          23794059 = 173 kg/cm2

 σb  = P0/Aa = 210/13,82  
           = 15195 kg/cm2. 
 

Kehilangan Tegangan   
POST - TENSIONING 

 
d.  Kehilangan tegangan Beban Elastis 

 Menurut ACI, post-tensioning  
 Ke = 0,5 
 σ1  = Ke(Ea/Eb)b =  
          = 0,5(1,9/0,33). 173 = 498 kg/cm2

 ∆e  = σ1 / σa.100%  =  
         = 498/15195 x100% = 3,3% 
 

e. Kehilangan akibat Rangkak 
 Menurut ACI, Kr = 1,6 
 σ2   = Mm.e/I = 547643x80,86/23794059  
        = 186,1 kg/cm2

 σ3  = Kr.(Ea/Eb)( σr – σb)  =  
      = 0,5(1,9/0,33).(186,1 – 173) 
      = 120 kg/cm2

 ∆r  = σ3 / σa.100%  =  
      = 120/15195 x100% = 0,6% 
 

f. Kehilangan akibat SUSUT BETON 
 Tegangan umur beton 28 hari (t = 28) 
 σ4   = [200.106/log.(t+2)].Ea.  
         = [200.106/log.(28+2)].1,9.106. 
       = 256,8 kg/cm2

 ∆ss  = σ4 / σa.100%  =  
       = 256,8/15195 x100% = 1,69% 
 

g.  Tegangan akibat RELAKSASI BAJA 
 σ5  = (P/A) – (P.e2/I)  
          = 254 kg/cm2

 σ6   = Mm.e/I = 547643x80,86/23794059  
          = 186,1 kg/cm2

 σ5/ σ6 = 186,1 / 254 = 0,73 
  dari tabel TY Lin : 
  C   = 127 
  Kre = 138 
  J    = 0,15   
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 σ7    = [Kre – J.( ∆e + ∆r + ∆ss).C 
        = [138 – 0,15.(498+120+256,8).127 
          = 9 kg/cm2

 ∆re    = σ7 / σa.100%  =  
          = 9/15195 x100% = 0,06% 
 

h. Kehilangan akibat Perpanjangan  
 Tendon 

 σ8   =  σa.L/Ea   
       = 15195 x 30 / 1,9.106
       = 24 kg/cm2

 ∆a   = σ8 / σa.100%  =  
         = 24/15195 x100% = 0,16% 
 

i.  Kehilangan tegangan akibat   
 GESEKAN 

 Koefisien gelombang (wobble effect) 
 keadaan normal  k = 0,0015 per meter 
 Koefisien Gesek Tendon   = 0,25 
 α    =  8.e/L = 8.80,86 / 3000 = 0,21 
 ∆g  = (μ.α + k.L).100%  =  
       = (0,25 x 0,21 + 0.0015 x 30) x100% 
      = 9,75% 
 

j.  TOTAL KEHILANGAN TEGANGAN 
- Beban Elastis   ∆e  = 3,3% 
- Rangkak      ∆r  = 0,8% 
- Susut Beton   ∆ss = 169% 
- Relaksasi Baja   ∆re = 0,06% 
- Perpanjangan Tendon  ∆a  = 0,8% 
- Gesekan   ∆g = 9,75% 

Sehingga Total Kehilangan Tegangan 
adalah = 15,7% < 17% ……. OK! 

 
5.18. TULANGAN MINIMUM   

     (non-pratekan)  

Konstruksi beton pratekan, 
tegangan pratekannya diterima oleh tendon. 
Karena tendon itu di dalam konstruksi 
beton bertulang maka memerlukan 
tulangan minimum sesuai  persyaratan 
yang ditentukan oleh PBI ‘71. 

Menurut PBI ‘71 tulangan 
minimumnya adalah:  

 A + A’ = 1%.b.ht.   

 
ht   = 160 – 25 = 135 cm 
b    = ½ (55 + 25) = 40 cm 
A + A’   = 1%.b.ht. 
     = 0,01 x 40 x 135 = 54 cm2. 

Diambil tulangan: 
 28ø16 = 56,28 cm2. 
 
5.19. DEFLEKSI MAKSIMUM  

Ketentuan Defleksi maksimum 
beberapa negara, dimana:  

   = defleksi yang diijinkan.  
L    = panjang bentang. 

a.  Menurut PBI ‘71, tentang kekakuan 
 kosntruksi: 
    ≤  L/250   

b.  Peraturan di India (IS.1343) 
     ≤  L/300  (ke atas) 
     <  L/250  (ke bawah) 

c.  Peraturan di Inggris (CP.110) 
    ≤  L/300 

d.  Peraturan di Amerika (ACI 318-71) 
    ≤  L/480 
 
5.20.  TENDON PARABOLA  
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L = 30 m 
e1 = 80,86 cm 
e2 = 51,14 cm 
e3 = 21,14 cm 
e4 = 8,86 cm 
Ib = 23794059 cm4

Eb = 0,33.106 kg/cm2

  
Defleksi: 
Akibat Tendon à ke atas (-)  
Akibat Beban à ke bawah (+) 

 
1) Defleksi karena Tendon. 

a1   = [(P0.L
2)/(48.Eb.Ib).(-5e1 + e2) 

     = -1,771 cm. 
a2   = [(P0.L2)/(48.Eb.Ib).(-5e1 + e3) 
     = -1,921 cm. 
a3  = [(-P0. e4 .L

2)/(8.Eb.Ib) 
     = -0,267 cm. 
at   = a1 + a2 + a3 = - 3,959 cm. 

 
2) Defleksi akibat Pembebanan. 

 Mmaks = 547643 kgm. 
 qeq  = 8M/L2

        = 8 x 546643 / 302
       = 4868 kgm 
 aq    = 5.qeq.L

4/ 384.Eb.Ib = 0,73 cm. 

total defleksi:  
 a    = at + aq = -3,228 cm < 12 cm (ke atas) 
 
5.21. LEBAR RETAK 
 

 ht   = 160 – 25   = 135 cm 
 b  = ½ (55+25) =   40 cm 
 Ab = ht.b = 5400 cm2

 
 Luas kawat Tendon:  
 3ø13,82 cm2

 Aa = 41,46 cm2

  σb  = 173 kg/cm2

 
menurut peraturan Inggris (buku NK 
Raju): 

 s = Aa/Ab = 41,46 / 5400 = 0,008 
 diambil,  smin = 0,01. 
 

dari Tabel untuk smin = 0,01 àψEa = 0,37 
 w  = (σb – ψEa/s).10-3 mm. 
        = (175 – 0,37/0.01).10-3

      = 0,136 mm. 
 

Menurut PBI ‘71:  = 0,2 mm. 
  <  ….. OK! 
 
5.22.  KONTROL HANCUR  

Mutu beton K 400 à σ’bk = 400 kg/cm2

Tegangan per Tendon:  
σa = P0/A = 210 t/13,82 = 15195 kg/cm2. 

 
P   = Aa/Ab = 41,46/5400 = 0,008 
Pb  = 0,4.(0,85 σ’bk/ σa) = 0,009 

 P < Pb à underreinforced. 
 

Mu1   = P0.ht.[1 – 0,59(0,85 σ’bk/ σa)] = 
      = 850 ton.  

Mu2  = 1,5.Mmaks. = 1,5 x 547643  
      = 821,5 ton. 

Mu2  < Mu1  à underreinforced. 
 

  Penulangan beton underreinforced 
adalah kondisi yang diinginkan, 
sebab keadaan ini konstruksi 
hancur setelah tulangan putus.  

 
5.23. PENULANGAN DIAFRAGMA  
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Momen maksimum balok: 
Mmaks  =  547643 kgm 
qeq   = 4868 kg/m. 

 
Beban diafragma: 
Q = ½ qeq = ½ x 4868 
  = 2434 kg/m. 

Jarak antara diafragma: 
 Sd = 240 cm. 
Panjang diafragma:  
 Ld = 75 cm. 
Beban tiap diafragma: 
 Pd  = 2,4 x 2434 = 5842 kg 

Momen:   Md = ½ Q.Ld = 2191 kgm. 
Gaya lintang: D = 5842 kg 
Beban hidup = 100 kg/m2. 
 qh  = 2,3 x 100 = 240 kg/m 
Momen:  Mh = ½ x 240 x 0,75 = 90 kgm 
Total momen: M = 2191 + 90 = 2281 kgm.  
 
a.  Penulangan diafragma:  

 Mu = 1,5 x 2281 = 3422 kgm 
 ht  =  90 – 5 = 85 cm.  
 b  = 20 cm.  

    

δ = 0,2 
diambil: q  = 0,045  >  qmin = 0,043 
         <  qmax = 0,29 
            ζu  = 0,952 <  ζmax = 0,958 
 
A  =  q.( σ’bk / σ*au).b.h. 
 =  0,045 (225/2080)20.90  
 =   8,76 cm2. 
Diambil tulangan: 3ø22 = 11,4 cm2. 
 
A’ = 20%.A = 0,2 x 11,4 = 1,75 cm2

Tulangan: 1ø22 = 3,8 cm2

 
  

PENULANGAN DIAFRAGMA 
 

KESIMPULAN  6. 
a. Studi perencanaan jembatan jalan 

protokol dengan konstruksi beton 
pratekan ini untuk mengantisipasi 
perkembangan volume lalu lintas 
yang terus berkembang.  

b. Konstruksi beton bertulang 
dan beton pratekan ini sangat 
menguntungkan karena biaya 
perawatannya relatif murah.  

c. Digunakannya konstruksi beton 
pratekan pada balok induk untuk 
memperoleh dimensi yang lebih 
ramping sehingga berat sendiri 
lebih ringan. Lebih-lebih untuk 
bentang yang besar.  

d. Metode keseimbangan (load 
balancing methode) sangat tepat, 
adanya eksentrisitas tendon dapat 
mengimbangi beban kerja, baik 
seluruh maupun sebagian.  Partial  
system  yang memperbolehkan 
adanya tarikan pada beton pratekan 
sehingga cocok untuk momen 
bolak-balik akibat gempa.  

e. Studi ini hanya untuk bangunan 
atas saja.  
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KEGAGALAN PROSES MANUFAKTUR DALAM PEMBUATAN 
GATE LEAF PINTU AIR SERTA UPAYA PENANGGULANGAN 

Sunarto 

ABSTRACT 

Deformation occurred during fabrication of Gate Leaf for 
dam construction was found to cause severe problems. The problems 
involved can be categorized as difficulty in assembling and erection 
of the component in the site plant. As a result construction strength 
would be lowered despite unfitted geometrical shape and in efficiency 
in production cost. In this thesis, the deformation described above was 
investigated based on the literature studies. The discussion was focused 
on characterization and elimination of technical problems that arisen 
from manufacturing operation. Therefore repairs would be reduced to 
a lower level besides quality improved. Research data was collected 
from direct observation in the field and report from previous production 
failures. A careful theoretical assessment came to the conclusion that 
deformation was particularly due to welding process which specifically 
could be identified as improper welding procedure, over deposited weld 
pool, unsuitable design and position of welding jigs. The studies also 
suggested that the manufacturing of the Gate Leaf component need to 
be supported with a correct implementation of production management, 
manufacturing operation procedure, as well as continuous quality 
inspection. The investigation indicated that human resource quality 
need to be improved in their technical skill, (i e : welding technology 
and construction design). This knowledge should have orientation in 
manufacturing skill and thereby improvement of welding engineer and 
welding inspector is essential in order to reduce risk of deformation. 

Keywords : Gate Leaf, deformation, manufacture

PENDAHULUAN 1. 
Latar Belakang 1.1. 

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia tumbuh berkembang 
pesat, yang mana industri manufaktur konstruksi baja sangat berperan aktif dalam 
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menunjang pembangunan Indonesia 
dalam bidang agrobisnis, industri tekstil 
maupun bendungan. Dapat dikatakan 
bahwa industri manufaktur konstruksi 
baja sebagai salah satu factor penting 
pendukung pembangunan Indonesia. 

Pada pembangunan bendungan 
memerlukan pintu air (water gate) untuk 
system irigasi dan Pembangkit Listrik 
Tenaga Air adalah salah satu contoh 
produk industri manufaktur. Proses 
pembuatan komponen pintu air sangat 
berkaitan dengan factor-faktor produksi 
seperti : prosedur produksi, teknologi 
pengelasan, pemakaian biaya maupun 
sumber daya manusia yang sangat 
diperlukan penerapan yang benar untuk 
memperoleh: 

- Kualitas produk 

- Kemudahan produksi 

- Peningkatan efisiensi. 

Penerapan factor-faktor produksi 
yang benar secara tidak langsung dapat 
mempengaruhi keberhasilan serta daya 
saing industri manufaktur konstruksi baja 
dengan pertimbangan : 

- Quality, yaitu industri manufaktur 
mampu memproduksi barang sesuai 
dengan spesifikasi yang diinginkan oleh 
pelanggan. 

- Delivery, yaitu dapat menepati 
janji waktu pengiriman produk dengan 
pelaksanaan produksi yang efisien. 

- Cost, dapat menggunakan biaya 
atau sumber daya untuk proses produksi 
seminimal mungkin. 

Penerapan factor-faktor produksi 
yang tidak baik menyebabkan biaya 
produksi meningkat, waktu pengiriaman 
barang tertunda akibat perbaikan yang 
dilakukan dikarenakan terjadi kegagalan 
proses manufaktur komponen Gate Leaf. 

1.2. Tujuan Pengkajian 
Tujuan pengkajian dari proses 

produksi adalah :

Meningkatkan kwalitas produksi 1. 
terutama pada perakitan Gate Leaf 
untuk pengelasan bentuk sambungan 
T (Tee joint) 
Menghilangkan kerja ulang atau 2. 
perbaikan akibat timbulnya deformasi 
hasil proses pengelasan. Oleh karena 
itu penelitian akan menghitung 
penurunan ongkos produksi yang 
dikaitkan terhadap peningkatan 
produktivitas pembuatan komponen 
Gate Leaf. 
Melakukan studi perancangan welding 3. 
jig untuk mengurangi deformasi yang 
diramalkan, disamping perancangan 
standart proses manufaktur. 

TINJAUAN PUSTAKA 2. 
Definisi Proses Pengelasan. 2.1. 

Proses pengelasan adalah suatu 
penyambungan logam atau logam paduan 
secara metalurgi baik dalam keadaan leleh 
maupun padat menggunakan tekanan. 
Dengan menggunakan sistem pengelasan 
akan diperoleh sifat sambungan yang 
permanen. Sambungan pengelasan ini 
merupakan sambungan fisik (physical 
joint) yaitu logam atau material akan 
mengalami perubahan struktur logam. 
Menurut AWS (American Welding 
Society) definisi welding yaitu “perpaduan 
setempat dari beberapa logam atau 
non logam yang dihasilkan oleh panas 
material pada tmperatur welding, dengan 
penerapan dari tekanannya sendiri dan 
dengan atau tanpa menggunakan logam 
pengisi.

Las elektroda terbungkus adalah 
cara pengelasan yang mengunakan kawat 
elektroda logam yang dibungkus dengan 
fluks, busur listrik terbentuk di antara 
logam induk dan ujung elektroda. Karena 
panas dari busur ini maka logam induk 
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dan ujung elektroda tersbut mencair dan 
kemudian membeku bersama. Proses 
pemindahan logam elektroda terjadi 
pada saat ujung elektroda mencair dan 
membentuk butir-butir yang terbawa oleh 
arus busur listrik yang terjadi. 

2.2. Las Elektroda Terbungkus 
Proses pengelasan dengan cara 

busur listrik, jenis elektroda terbungkus 
mempunyai berbagai tipe pembungkus 
tergantung bentuk operasi pengelasan 
yang dilakukan. Prisip dari pembungkus 
elektroda harus memiliki karakteristik 
sebagai berikut : 

1. Terak pelindung untuk mencegah 
oksidasi logam las, memperbaiki 
kualitas logam las (oleh reaksi 
logam-terak) dan memberi bentuk 
manik las yang bagus 

2. Pelindung gas untuk busur 
3. Memberikan sifat-sifat mekanis 

logam las sesuai yang dibutuhkan. 
4. Menjaga kestabilan busur yang 

terbentuk pada pengelasan. 

2.3. Perancangan Pengelasan 
Sambungan las dikategorikan 

menjadi butt, tee, corner, edge dan lap yang 
masing-masing dapat dilakukan penetrasi 
penuh ataupun penetrasi sebagian. 
Tegangan statis dari beberapa sambungan 
tergantung pada ukuran deposit las, 
yang mana performance di bawah beban 
dinamis berhubungan dengan rancangan 
sambungan yang tergantung pada proses 
pengelasan. 

Metode chiping sulit dilakukan 
dan memakan biaya, serta sangat sulit 
mencapai ketelitiannya. Perbandingan 
akhir dari biaya persiapan sudut dapat 
dilihat gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 : Perbandingan biaya 
untuk persiapan sudut dengan 
beberapa variasi ketebalan pelat. 

Banyaknya deposit logam las 
tergantung pada luasan persiapan dan 
ketebalan material. Pemakaian deposit 
las untuk rancangan sambuangan butt 
dibanding dengan rancangan sambungan 
V dan U seperti ditunjukkan gambar 2.2.

Gambar 2.2. : Luas penampang 
melintang rancangan sambungan 
pada ketebalan material.. 
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Biaya relative untuk rancangan 
sambungan las dapat dilihat pada gambar 
2.3 yang dibuat oleh Reynold.

Gambar 2.3 : Perbandingan biaya 
sambungan las dengan beberapa 
variasi ketebalan pelat. 

Pada proses pengelasan timbul 
distorsi yang disebabkan oleh perbedaan 
pemanasan dan pendinginan yang terjadi 
selama siklus pengelasan. Distorsi mudah 
terjadi pada benda kerja bebas yang bebas 
bergerak. Namun demikian, pengendalian 
kekakuan secara menyeluruh tidak dapat 
memberikan pemecahan distorsi karena 
dalam penambahan kekakuan akan 
menimbulkan tegangan dalam. 

Pengendalian distorsi dilakukan 
dengan pengelasan yang baik, menggunakan 
prosedur pengelasan yang benar. 

Prosedur pengelasan adalah 
factor yang paling penting di dalam 
mengendalikan distorsi, Pengendalian 
pada setting awal, dan urutan pengelasan. 
Pemakaian jig dan arah pengelasan dapat 
mengurangi terjadinya distorsi.

Cacat pengelasan retak, keropos, 
cacat permukaan (under cut, overlap) 
adalah cacat pengelasan yang dapat 
menurunkan hambatan dinamis yang mana 
kesalahan ini dikarenakan kekurangan 
pengetahuan teknik pengelasan. 

METODE DAN DATA PENELITIAN 3. 
Penelitian ini bersifat aplikasi 

praktis oleh karena itu pemecahan masalah 
dilakukan berdasarkan pengolahan data 
lapangan. 

Berkaitan dengan produksi 
komponen Gate Leaf, penelitian ini 
berusaha untuk memberikan alternatif 
pemecahan masalah yang timbul pada 
proses manufaktur. Pendekatan yang 
dilakukan yaitu mengarah jenis penelitian 
yang bercirikan :

- Praktis dan langsung relevan untuk 
situasi aktual dalam dunia kerja.

- Bersifat empiris berdasarkan 
observasi data aktual

- Penyempurnaan prosedur kerja 
untuk meningkatkan efisiensi 
proses manufaktur Gate leaf

- Bertujuan situasional, dimana 
variabel-variabel uji tidak bersifat 
experimental dan tidak diteliti 
dalam situasi laboratorium, 
hasil penelitian digunakan untuk 
dimensi praktis.

DISKUSI 4. 
4.1. Analisa roses produksi 

Pada perencanaan proses 
pembuatan komponen Gate Leaf meliputi 
proses marking, cutting, bending, welding 
dan assembly. Namun kenyataanya timbul 
proses baru pada pembuatan Gate Leaf 
yaitu proses pelurusan yaitu proses yang 
dilakukan untuk memperbaiki kegagalan 
proses pengelasan. 
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4.2. Antisipasi kegagalan proses 
produksi

Kegagalan produk dapat diperbaiki 
langsung oleh operator tetapi tidak 
tercatat oleh inspector dari pengendalian 
kualitas. Apabila pekerjaan sudah selesai 
maka inspector dapat melihat kegagalan 
proses produksi. Untuk mengantisipasi 
kegagalan produk tersebut dilakukan 
langkah sebagai berikut :

- Proses pemotongan yang semula 
dilakukan satu arah pemotongan 
kemudian diganti dengan dua arah 
pemotongan dimana cara ini dapat 
terjadi keseimbangan panas panas 
mengurangi deformasi.

- Pada proses pengelasan ada 
tambahan prosedur las yang harus 
dilakukan oleh para welder.

4.3. Analisa kejadian kegagalan 
produksi 

Jenis kegagalan yang paling 
banyak pada pembuatan komponen Gata 
Leaf adalah jenis kegagalan deformasi. 
Aktifitas produksi yang menjadikan 
kegagalan deformasi antara lain :

-  Inspeksi hanya dilakukan pada 
akhir produk

- Pemakaian traveler sheet belum 
optimal

- Penyimpangan pemakaian Welding 
Procedure Specification

- Pemakaian jig welding belum ada.

4.4. Tindak lanjut pemecahan 
deformasi 

Upaya penanggulangan deformasi 
pada pembuatan komponen Gate Leaf 
adalah :

1. Frekuensi inspeksi proses 
produksi ditambah dan dilakukan 
dengan teliti untuk menentukan 
posisi inspeksi pada setiap proses 
produksi.

2. Memanfaatkan traveler sheet untuk 
pemecahan kesulitan pekerjaan.

3. Disusun petunjuk kerja pada proses 
pengelasan yang berbentuk WPS 
(Welding Procedure Specification)
sehingga mempermudah pelaksanaan 
pekerjaan.

4. Perencanaan proses produksi yang 
lebih detail untuk mempermudah 
pekerjaan yang dilakukan operator.

5. Memperkuat keterikatan antar 
bagian bagian organisasi perusahaan 
untuk menghindari kesalah pahaman 
dan tidak jelasnya informasi.

6. Personil perancangan jig dan 
fixture sangat diperlukan untuk 
menyediakan welding jig yang 
sesuai dengan kebutuhan.

4.5. Meminimumkan distorsi 
Pendekatan dalam rangka 

mengatasi distorsi adalah meminimumkan 
terjadinya distorsi dengan membuat 
struktur tanpa distorsi kemudian 
menurunkan distorsi. Apabila penyusutan 
dan distorsi dari setiap bagian las dapat 
diturunkan, maka hasil distorsi setelah 
fabrikasi dari semua struktur las dapat 
diturunkan, maka hasil distorsi setelah 
fabrikasi dari semua struktur las yang 
komplek juga dapat diturunkan. Jika ada 
proses pengelasan dapat menghasilkan las 
tanpa penyusutan (srinkage) atau berbagai 
jenis distorsi, maka masalah pengelasan 
dapat diatasi. 

Namun demikan tidk ada 
proses yang secara sempurna untuk 
mengeliminasi distorsi. Berbagai faktor 
dalam konstribusi prosedur pengelasan 
untuk distorsi yang besar dari sruktur 
yang komplek. 

Langkah – langkah untuk 
mengurangi distorsi antara lain : 
perancangan pengelasan (Welding design) 
dan teknik pemeriksaan pengelasan. 
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KESIMPULAN5. 
Setiap proses manufaktur 

mengharapkan hasil produksi dengan 
sebutan zero defect, demikian juga 
pada proses pembuatan komponen Gate 
Leaf. Adapun kenyataan yang diperoleh 
timbul kegagalan produk hal ini dapat 
disimpulkan seperti di bawah ini.

1.  Jenis kegagalan yang paling banyak 
terjadi pada proses pembuatan 
komponen Gate Leaf mulai dari 
proses penandaan (marking), 
pemotongan (cutting), pengelasan 
(welding), proses pelurusan dan 
perakitan adalah jenis kegagalan 
deformasi.

2. Deformasi pada proses pengelasan 
diperbaiki dengan menggunakan 
proses pelurusan, yang mana 
proses tersebut mengakibatkan 
proses produksi yang direncanakan 
menyimpang dari perencanaan 
awal sehingga mengawali 
penurunan efisiensi produksi.

3. Kebutuhan kualifikasi tenaga ahli 
pengelasan seharusnya dimiliki 
oleh para manufaktur yang 
bergerak di bidang pengelasan 
untuk menghindari deformasi 
akibat proses pengelasan.

4. Penggunaan welding jig dan 
perbaikan proses produksi dapat 
mengeliminasi biaya proses 
pelurusan antara lain dengan 
penghematan pemakaian mesin 
press disamping disamping 
mempermudah pada saat proses 
perakitan.

5. Penurunan biaya produksi adalah 
biaya yang diperoleh dari usaha 
untuk menghilangkan kerja ulang.
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PERENCANAAN EVAPORATOR PADA FREEZER DENGAN 
KAPASITAS 8 KG

Adrijanti, Iwan Riswanto

ABSTRACT

Food storage to avoid damage requires a proper treatment. One 
way of food storage is to cool the food is below freezing point. The role 
of cooling techniques is essential to achieving that goal.

Freezer is one of the tools that are often used for the storage 
of foodstuffs. The main components of the freezer is the compressor, 
condenser, evaporator and expansion equipment

Refrigeration system consists of supporting components in a 
refrigeration system planning capacity of 8 kg of this product includes 
planning detail is only one principal component of the evaporator 
which is focused only on technical aspects in which the calculation is 
based on the principles of thermodynamics and heat transfer. This plan 
is intended to determine the dimensions of the evaporator or vaporizer 
equipment in accordance with the refrigeration capacity of 8 kg of 
product.

Keywords : planning, evaporator

PENDAHULUAN1. 
Salah satu bidang aplikasi teknik adalah dalam pengawetan bahan makanan 

, berbagai cara digunakan manusia untuk menjaga agar bahan makanan tidak tidak 
mengalami kerusakan dan tahan lama. Pengawetan bahan makanan tersebut dilakukan 
dengan bermacam-macam antara lain dengan : (1) pengeringan bahan makanan 
, (2) pengasapan bahan makanan, (3) memberi garam pada bahan makanan, (4) 
mendinginkan bahan makanan dll. Semua cara dilakukan untuk menghindari mikroba 
perusak makanan.
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Telah diselidiki pada suhu 10 co 
mikrobakteri sukar hidupdan berkembang 
biak. Dengan teknik refrigrasi dapat 
dicapai temperatur ruang cukup rendah 
dibanding dengan cara pengawetan 
bahan makanan yang lain, pengawetan 
maupun penyimpanan bahan makanan 
dengan menggunakan teknik refrigrasi 
mempunyai keunggulan antara lain :

(1) tidak tergantung pada kondisi 
cuaca, (2) tidak terjadi penyusutan 
bahan makanan, (3) tidak mengubah 
sifat dan ujud asal bahan makanan , (4) 
kemungkinan terjadinya keracunan bahan 
makanan hampir tidak ada.

Sehubungan dengan latar 
belakang permasalahan diatas, 
menjadi pertimbangan penulis untuk 
merencanakan suatu system refrigerasi 
yang dituangkan dalam judul penelitian 
“ Perencanaan Evaporator Pada Freezer 
dengan Kapasitas 8 kg”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, 
maka diambil suatu rumusan masalah 
untuk penelitian ini, yaitu : (1)berapa besar 
beban pendinginan yang diperlukan ?, (2) 
bagaimana perencanaan siklus sistem 
refrigerasi ? (3) bagaimana perencanaan 
Evaporator ?

PEMBAHASAN2. 
2.1. Beban Pendinginan

Perhitungan beban pendinginan 
didasarkan pada : (1) beban pendinginan 
produk, (2) beban pendinginan akibat 
masuknya kalor dari luar melalui dinding-
dinding, (3) beban pendinginan akibat 
terjadinya kebocoran.

Perhitungan Beban Pendingin :

a. Beban Produk dari udang : banyaknya 
beban pendingin yang dibutuhkan 
untuk menurunkan temperatur udang 
selama 3,5 jam dari waktu yang 
direncanakan.

 Q1 = m. CP. ( T1 - T2 )

       = 800 gr x 0, 83 Cal / gr 0 C ( 27 – 

    (-2,2)) 0 C = 193.888 Cal

 Pendinginan yang dibutuhkan untuk 
menurunkan udang pada titik bekunya 
(-2,2) adalah

 Q2 = m. L = 8000 gr x 63 Cal/ gr =  
         504.000 cal

 Sedangkan banyaknya pendinginan 
yang dibutuhkan untuk pembekuan 
lanjut udang adalah :

 Q3 = m. CP. ( T2 - T3 )

       = 8000 gr x 0,44 Cal / gr 0 C x  
      (-2,2 – (-10) ) = 27.456 Cal

 Total pendinginan untuk produk udang 
adalah : Q = Q1 + Q2 + Q3

 Q = 193.888 + 504.000 + 27.456 =  
       725.344 K Cal.

 Sehingga beban pendinginan untuk 
produk udang selama (3,5) jam adalah :

 q1 = Q / 3,5 = 240,97 Watt

b Beban pendinginan dari produk daging 
jenis hati adalah : banyaknya beban 
pendinginan yang dibutuhkan untuk 
menurunkan temperatur hati 3,5 jam 
dari waktu yang direncanakan :

 Q1 = m. CP. ( T1 - T2 )

       = 8000 gr x 0,76 Cal / gr 0 C ( 30 – 

    (-1,7)) 0 C = 192.736 Cal

 Banyaknya pendinginan yang 
dibutuhkan membekukan hati pada 
titik bekunya ( - 1,7 0 C ) adalah

 Q2 = m. L = 8000 gr x 55,8 Cal/ gr =  
         446.400 cal

 Sedangkan banyaknya pendinginan 
yang dibutuhkan untuk pembekuan 
lanjut hati adalah :

 Q3 = m. CP. ( T2 - T3 ) 
0 C
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  = 8000 gr x 0,51 cal / gr 0 C x  
     (-1,7 – (-10) ) = 33.864 Cal

 Total pendinginan untuk produk udang 
adalah : Q = Q1 + Q2 + Q3

 Q = 192.736 + = 446.400 += 33.864  
    =  673 K Cal.

 Sehingga beban pendinginan untuk 
produk udang selama (3,5) jam adalah :

 q1 = Q / 3,5 = 223,58 Watt

c. Beban pendinginan dari produk daging 
ayam adalah : banyaknya beban 
pendinginan yang dibutuhkan untuk 
mendinginkan daging ayam selama 3,5 
jam dari waktu yang direncanakan :

 Q1 = m. CP. ( T1 - T2 )

       = 8000 gr x 0,79 Cal / gr 0 C ( 28 – 

          (-2,8)) 0 C = 194.656 Cal

 Banyaknya pendinginan yang 
dibutuhkan membekukan daging ayam 
pada temperatur (-2,80C ) adalah

 Q2 = m. L = 8000 gr x 59 Cal/ gr =  
         472.000 cal

 Sedangkan banyaknya pendinginan 
yang dibutuhkan untuk pembekuan 
lanjut daging ayam adalah :

 Q3 = m. CP. ( T2 - T3 ) 
0 C

        = 8000 gr x 0,42 cal / gr 0 C x (-2,8 – 

    (-10) ) = 24,195 Cal

 Total pendinginan untuk produk udang 
adalah : Q = Q1 + Q2 + Q3

 Q = 194.656 + 472.000 + 24,195 =  
       690,848 K Cal

 Sehingga beban pendinginan untuk 
produk udang selama (3,5) jam adalah :

 q1 = Q / 3,5 = 229,51 Watt

Beban Pendinginan karena Perpindahan 
Panas dari Dinding

a. Beban Pendinginan karena perpndahan 
panas dari dinding samping

 Luas bidang dari keempat dinding 
samping dari freezer adalah :

 A = 2 x { (75 x 50) + (75 x 60 ) } =  
       16.500 cm 2 = 1,65 m 2

 Koefisien konduksifitas termal total : 
U = 0,679 W / m 2 . ok

 Dan beban pendinginan untuk dinding 
adalah :

 Q1 = U . A ( T_ - T 4 ) = 0,679 w/ m2. 
k x 1,65 m 2 x (32-(-15)) 0 C = 52,68 
Watt

b. Beban Pendinginan untuk dinding 
bagian atas dari freezer :

 bahan dan dimensi adalah sama 
dengan dinding samping sedangkan 
luas bidang atasnya adalah :

 A = 50 cm2 x 60 cm2 = 3000 cm 2 =  
       0,3 m 2

 Koefisien konduksifitas termal total : 
U = 0,679 W / m 2 . ok

 Dan beban pendinginan untuk dinding 
adalah :

 Q1 = U . A ( T_ - T 4 ) = 0,679 w/ m2. ok 
x 0,3 m 2 x (32-(-15)) 0 C = 9,57 Watt

c. Beban Pendinginan untuk dinding 
bagian bawah dari freezer :

 A = 60 cm2 x 50 cm2 = 3000 cm 2 =  
       0,3 m 2

 Koefisien konduksifitas termal total : 
U = 0,679 W / m 2 . ok

 Dan beban pendinginan untuk dinding 
adalah :

 Q1 = U . A ( T_ - T 4 ) = 0,679 w/ m2. ok 
x 0,3 m 2 x (32-(-15)) 0 C = 9,57 Watt

d. Perhitungan beban pendinginan karena 
kebocoran, dalam hal ini diantisipasi 
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atau diasumsikan sama dengan nol 
(0), karena pintu selama pendinginan 
dianggap tidak dibuka dan seluruh 
dinding dalam keadaan masih baik

 Total beban pendinginan yang melalui 
dinding-dinding dari freezer adalah 
sebagai berikut :

 q1 = Q1 + Q2 + Q 3 = 52,68 + 9,57 +  
        9,57 = 312,79 Watt

Total beban pendinginan

Total beban pendinginan ini 
merupakan jumlah total dari beban 
pendinginan yang ada yaitu :

 Q1 = Q1 (udang) + Q1 (dinding-  
         dinding) = 240, 97 + 71,82 =  
         312,79 watt

2.2. Perencanaan siklus sistem 
refrigerasi

Data Perhitungan

Data input : QE = Beban pendinginan =  
       312,79 W

           T = Temperatur akhir produk 
  = - 10 0 C

Data yang direncanakan :
Te = temperature penguapan = -24 0 C

Proses siklus termodinamika yang terjadi :

• Proses 1 – 2
 Merupakan proses didalam kompresor 

yang berlangsung secara adiabatik. 
Uap refrigeran setelah lewat dari 
evaporator akan menguap. Selanjutnya 
uap tersebut akan masuk kedalam 
kompresor untuk dikompresikan 
sehingga tekanan dan temperatur 
naik.

•  Proses 2 – 3
 Merupakan proses didalam kondensor 

yang berlangsung secara isobarik. Uap 
refrigeran yang keluar dari komdensor 
untuk didinginkan sehingga refrigeran 
yang berupa uap berubah menjadi cair. 
Apabila menggunakan air sebagai 
pendingin, maka setelah menyerap 
panas dari refrigeran air dipompakan 
masuk kedalam menara pendingin 
untuk didinginkan kemudian dialirkan 
lagi kekondensor.

• Proses 3 – 4
 Merupakan proses didalam katup 

eksponsi yang berlangsung secara 
isoentalpi. Refrigran cair yang keluar 
dari kondensor dikabutkan dikatup 
ekspansi sehingga temperaturnya turun. 
Tujuan dari pengabutan ini adalah agar 



Perencanaan Evaporator pada Freezer dengan Kapasitas 8 Kg

Teknik 
Jurnal keilmuan dan Terapan Teknik

43

refrigeran dapat mengalir ke pipa-pipa 
evaporator pada temperatur kerja yang 
dikehendaki.

•  Proses 4 – 1
 Merupakan proses didalam evaporator 

secara isobarik dimana refrigeran akan 
menyerap didalam ruangan sehingga 
refrigeran akan berubah menjadi uap 
pada tekanan rendah. Selanjutnya 
akan masuk kedalam kompresor. 
Siklus ini berjalan terus selama proses 
pendinginan.

Laju Masa Refrigeran

M = Qe / ( h1 - h4 ) = 312,79 / (340,875 – 
        248,884 ) = 3,400x 10 -3 kg / s

Daya Kompresor

Daya kompresor yang dibutuhkan untuk 
menggerakkan refrigeran dalam suatu 
refrigerasi :

Wc = M. ( h2 - h1 ) = 3,400x 10 -3 kg/s  
         ( 375.500 - 340.476 ) j/kg= 0,157 HP

Dimana : Wc = kerja kompresor ( Watt)
M = laju massa refrigeran ( kg/s)
h1 = Enthalpy masuk, ( kj/kg)
h2 = Enthalpi keluar (kj/kg)

Heat Rejection

Merupakan jumlah panas yang dibuang 
melalui kondensor

Qc = M. ( h2 - h3 ) = 3,400x 10 -3 kg/s  
         ( 375.500 - 248.884 ) j/kg = 430,4 W

Coefisien of Performance (COP)

Suatu koefisien prestasi sistem :  
COP = Qe / Wc = 312,79 Watt / 177,7 Watt  
        = 2,65

Dimana : Qe = beban pendinginan (Watt)
Wc = kerja kompresor (Watt)

Volume Flow per Ton

Volume flow perton atau laju volume 
refrigeran per kapasitas pendinginan 
(dalam satuan ton) dan dinyatakan ft3 / 
min.ton

            = 0,204 x 4,46 / 8,896. 10-2 
 = 10,24 ft3 / min.ton

Dimana : V  = Volume jenis refrigerasi  
  pada inlet kompresor (ft3/kg)

    M = laju massa (kg/min)

Perencanaan Evaporator3. 
3.1. Data Perhitungan
 Data input

 - Beban pendinginan total Q1 = 312,79 W
 - Laju masa refrigerant, m = 3,400.  

  10-3 kg/s
 - Temperatur refrigran, TR = - 24 oC
 - Temperatur akhir produk = T = -10 oC

 Data yang direncanakan ;

 - Diameter dalam pipa, di = 3mm
 - Diameter luar pipa, do = 5mm
 - Material pipa dari tembaga murni
 - Jumlah barisan pipa yang tegak lurus  

   aliran udara , M = 7
 - Jumlah barisan pipa yang sejajar  

   aliran udara , N = 11
 - Jumlah pipa = 39 buah

3.2. Bentuk dan dimensi evaporator
Bentuk evaporator direncanakan 

Single pass, cross flow, Heat Exchanger 
with one fluid mixed and the other 
unmixed. Sedangkan susunan pipa-
pipanya direncanakan tersusun secara 
silang (staggered). Dimana fluida udara 
menyeberangi luar pipa pipa sedangkan 
freonnnya mengalir melalui dalam pipa.
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3.3. Laju Volumetris udara
Temperatur udara pada kondisi 

awal Ti = 24 oC, dan keluar pada uap 
penguap, To = -15 oC. Sedangkan laju 
pendinginan total yang diperlukan freezer 
maksimum q = 312,79 Watt dan ρ (massa 
jenis = 1,2424 kg/ m3 dan CP (panas jenis) 
= 1006,6 j/kg.k. , sehingga laju sirkulasi 
udara yang diperlukan beban pendinginan 
tersebut dapat dicari.

q1 = ρ. CP. ( Ti – To ) ψ

sehingga didapat ψ = 6,41. 10 -3 m3/s

3.4. Luas Bidang Pendinginan

A = П di . L. n = П 3x10 -3m x 
0,45 m x 39 = 165,4 . 10 -3 m2

Dimana : di = diameter dalam pipa (m)
L = diameter luar pipa (m)
n = jumlah pipa

3.5. Beda Temperatur rata-rata Log
Beda temperatur :

 Δ T1  = Thi - T = 24 oC – (- 24 oC)   
   = 48 oC

 Δ T2   = Tho - T = - 15 o C – (- 24 oC)  
   = 9  oC

Dimana : T = temperatur refrigran (oC)
 Thi  = temperatur udara masuk (oC)
Tho  = temperatur udara keluar (oC)

Beda rata-rata log untuk counter flow :

TLM.cF = .(Δ T1 - .Δ T2 ) / ln (.Δ T1 /.Δ T2)  
     = (48 oC-9 oC) / ln (48 oC /9 oC)  =    
        23,2978 oC

Beda temperatur rata-rata log untuk cross 
flow

.Δ TLM = F. TLM.cF = 0,95 x 23,2978 oC            
      = 22,1329 oC

3.6. Kemampuan Evaporator
Evaporator yang telah direncanakan 

dengan bahan dan dimensi mampu 
mentransver pendinginan sebesar

qE = Ui. Ai. Δ TLM = 90,4325 w/m2 . k x 
165,4 . 10 -3 m2 x 22,1329 oC = 312,7 
Watt
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dimana : Ui = koefisien konveksi total (w/ m2 . k)

         Ai = Luas bidang pendinginan (m2)

 Δ TLM     = beda temperature rata-rata  
         log (oC)

3.7. Checking Evaporator

Berdasarkan perencanaan 
evaporator tersebut diatas, evaporator 
mampu menerima beban pendinginan 
312,79 Watt. Sedangkan beban 
pendinginan yang harus diterima untuk 
kapasitas 8 kg dengan bahan ruangan 
almari yang direncanakan sebesar 312,79 
watt dan laju volumetris ( sirkulasi dalam 
ruangan ) udara yang sama yaitu 6,41 
10 -3 m3 / s maka temperatur udara yang 
keluar dapat dicari sebagai berikut :

qE = ρ.. ψ CP. ( Ti – To )

312,79 = 1,2424 x 6,41. 10 -3 x  
                1006,6 x ( 24 – To )

To = - 15,6462 oC

Karena temperatur udara yang 
keluar evaporator masih dibawah 
temperatur produk (-10) maupun 
temperatur udara yang direncanakan 
(-15) maka perencanaan evaporator dapat 
direncanakan.

KESIMPULAN4. 
Dari hasil perhitungan 

perencanaan evaporator pada freezer 
dengan kapasitas 8 kg diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut :

1.  Perencanaan pesawat freezer khususnya 
komponen penguapannya (evaporator) 
untuk udang, daging dan jenis makanan 
lainnya dengan kapasitas 8 kg selama 
3,,5 jam diperlukan ruangan dengan 
dimensi 60 cm x 50 cm x 75 cm

2. Siklus pada sistim refrigerasi, 
temperatur pada evaporator -240 
dan temperatur pada kondemsor 500 

dengan menggunakan refrigran freon 
12, diperlukan laju masa refrigeran 
3.400. 10-3 kg/s, daya kompresor 
0,157 HP, Volume flow per ton 10,24 
ft3 /min.ton ref, pembuangan panas 
melalui kondensor 430,4 dan factor 
prestasi ( coefisien of Performance / 
Cop ) sebesar 2,65.

3. Perencanaan Evaporator digunakan 
bahan pipa dari tembaga sebanyak 
39 buah dengan panjang 0,45 m 
dengan diameter luar dan dalam 
masing-masing adalah 5 mm dan 
3mm, dimana susunan pipa-pipanya 
tersusun secara ulang (staggered). 
Sedang sistim penukar kalor 
digunakan sistim “single pass, Cross 
– flow, Heat Exchanger with one fluid 
mixed and the other unmixed”. Dan 
mempunyai kemampuan menukar 
kalor pendinginan yang harus diterima 
evaporator sebesar 312,7 watt. 
Sedangkan beban pendinginan yang 
terima evaporator sebesar 312,79 Watt 
atau lebih kecil dari kapasitas yang 
direncanakan, sehingga evaporator 
yang direncanakan -150 berkurang 
menjadi -15,6462 0. Jadi waktu 
pembekuan yang sebenarnya lebih 
cepat dari yang direncanakan.
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ANALISA KEGAGALAN SAMBUNGAN LAS BAJA PADUAN 
RENDAH (BS – 1501 – 224 Gr 490 BLT 45 )

Mohamad Shochib, Budi Astoro

ABSTRACT 

Before the manufacture of pressure vessel welding process 
performed on the test material in which the test material is then carried 
out the testing process from the mechanical (tensile tests, comparisons, 
test the hardness and toughness test) of the test results will be obtained 
from the value of each test and if the value of the produced in accordance 
with the implied then for the next process can be used for the same job 
and if the contrary should be tested again with the same procedure from 
previous work.

Testing performed to analyze the causes of failure in welded 
joints of low alloy steel material (BS 1501-224 Gr 490 BLT 45). Used 
method of impact testing where the test material will be taken on the 
position of weld material, fusion and fusion line + line 2mm with test 
temperature 45 ° C.

The first test results are known the value obtained does not meet 
/ achieve the implied value of the standard, but after re-commissioning 
and testing (re-test) by the same process as before it can be seen where 
the test results have met both the value of the implied value for the 
results of testing welded joints of low alloy steel material (BS 1501-224 
Gr 490 BLT 45).

Keywords : failure, welded joints  

PENDAHULUAN 1. 
Dalam suatu instalasi kriogenik (temperature rendah) diperlukan konstruksi 

material yang khusus dalam penggunaannya. Banyak material baja karbon menjadi 
getas pada temperature rendah yang memungkinkan terjadinya kegagalan / retak baik 
pada material maupun pada lasan secara tiba-tiba akibat dalam proses pengoperasian. 
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Keretakan ini salah satunya disebabkan 
adanya fluktuasi temperatur yang cepat 
dan biasanya terkonsentrasi pada sekitar 
sudut yang tajam pada material atau 
lasan. 

Pembuatan bejana tekan hampir 
tidak mungkin tanpa adanya proses 
penyambungan yang tidak menggunakan 
proses pengelasan, dimana seorang 
designer tidak menginginkan adanya 
proses pengelasan, karena proses 
pengelasan banyak sekali pengotoran-
pengotoran (impurities), porosity, slag 
yang tidak diinginkan pada saat proses 
pengelasan karena keberadaannya 
akan mempengaruhi nilai-nilai sifat 
mekanisme sehingga dalam pengelasan 
perlu adanya prosedur pengelasan yang 
teruji. Sehubungan dengan latar belakang 
permasalahan diatas, maka dalam hal ini 
penulis berusaha untuk mengamati tingkat 
kegagalan sambungan las baja paduan 
rendah yang dituangkan dalam judul 
penelitian “ Analisa sistim kegagalan 
sambungan las baja paduan rendah ( 
BS – 1501 -224 Gr 490 BLT 45 ) “. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, 
maka diambil suatu rumusan masalah 
untuk penelitian ini yaitu bagaimana 
sambungan las pada material BS 1501-224 
Gr 490 BLT 45 dengan proses pengelasan 
SMAW menggunakan electrode AWS E 
7018-1 dan AWS EM 14K untuk proses 
SAW terjadi kegagalan pada nilai impact 
dan nilai yang diisyaratkan? 

METODE PENELITIAN2. 
2.1. Material Uji 

Sesuai dengan prosedur standar BS 
1501 material baja paduan ini sangat cocok 
untuk bejana tekan yang dioperasionalkan 
pada temperature rendah karena itu pada 
material seringkali ada perlakuan panas 
(normalized) dan diikuti pengujian impact 
pada temperature tertentu. 

2.2. Persiapan Pembuatan prosedur 
Dalam membuat prosedur 

pengelasan terlebih dahulu harus 
dipersiapkan data perencanaan kualifikasi 
prosedur untuk merencanakan jenis-jenis 
material yang akan dipakai, proses las 
dan asumsi persyaratan lain yang akan 
diterapkan dalam proses pembuatan 
sambungan las. 

2.3. Ukuran Material Uji 
Material uji yang digunakan 

adalah BS 1501 – 224 Gr 490 BLT 45 
merupakan plate baja karbon rendah 
dengan dimensi sebagai berikut : 

BS 1501 = standar BS 1501 Part 1 :  
             1980 For Plate

224 = Type / jenis baja

490 = Grade / teknik strength 490 N/ 
     mm2

B = Uji terik pada temperature ruang 

LT 45 = Uji impact pada temperature  
         – 45 oC 

2.4. Pengujian Spesimen 
Uji Tarik 

Tujuan uji tarik adalah untuk 
mengetahui batas luluh, kekuatan 
tarik, perpanjangan dan pengurangan 
penampang Pengujian tarik dilakukan 
pada kondisi temperatur ruangan dan 
pembebanan melintang lasan ( Top weld, 
middle weld, bottom weld) Pengujian 
tarik pada all weld dilakukan pada top & 
bottom weld 

Uji Impact 

Tujuan pengujian impact 
adalah untuk mengetahui energi impact 
(ketangguhan) dan lateral expansion 
( perubahan sisi) Pengujian impact 
dilakukan pada temperature operasi -45 
oC Posisi pengujian pada weld, fussion 
line + 2 mm(HAZ) dan base material. 
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PEMBAHASAN 3. 
3.1. Hasil Pengujian Tarik Tabel hasil Pengujian Tarik

Perhitungan Pengujian Tarik 

TS = P/ Ao = 31.333,33 / 624, 2371      = 50,1946 Kg/mm2 

 Dimana : P = beban (kg) 

           Ao = luas mula-mula 

Pengurangan area / Luas : 

Perpanjangan / Elongation

Tegangan Luluh/Yield/Strenght

Analisa pengujian Tarik
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Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai perhitungan pengujian 
tarik dapat memenuhi nilai yang disyaratkan.

3.2. Hasil Pengujian Impact 
Perhitungan : 

Energi Impact : EI = P. D ( cos α - cos β ) 

= 26.170 kg x 0,6555m (cos 130o – cos 138,5o ) = 1,821 kgf.m = 17,86 J 

Dimana : P = berat pendulum ( kgf) 
   D = Diameter girasi (m) 
 α = Sudut awal sebelum pemukulan 
 β = Sudut akhir setelah pemukulan 

Lateral Expansion ( perubahan sisi hasil uji impact ) : 

LE = Wi - Wo = 10,035mm – 9,995 = 0,040 mm 

Dimana Wo = Lebar sisi spesimen sebelum material diuji 
           Wi = Lebar sisi spesimen setelah material diuji 

Analisa Pengujian Impact

Dari data pengujian terlihat bahwa untuk nilai impact daerah HAZ center tidak 
memenuhi persyaratan, sehingga harus dilakukan pengulangan proses pelaksanaan 
kerja sesuai dengan prosedur sebelumnya. 

3.3. Prosedur Pelaksanaan Re-test 
Prosedur pelaksanaan kerja yang dilakukan untuk pengulangan (Re-test) 

pelaksanaan kerjanya sama seperti sebelumnya mulai dari spec, material, proses 
pengelasan sampai dengan pengujian yang dilakukan. 

Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut : 

Data Re-test uji impact
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Analisa Pengujian Impact (re-test) 

Dari data diatas dapat diketahui 
bahwa hasil re-test telah menunjukkan 
hasil yang diisyaratkan karena pelaksanaan 
kerja sudah sesuai dengan prosedur yang 
diisyaratkan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 4. 
 Kesimpulan

1. Kegagalan dari hasil pengujian impact 
sebelumnya terjadi pada daerah HAZ 
center.

2. Kegagalan dari pengujian impact 
banyak dipengaruhi dari beberapa 
faktor yaitu diantaranya :

a. Adanya defect/ cacat yang terdapat 
pada benda uji sehingga pada 
saat pengujian energi impact 
(ketangguhan ) dari batang uji akan 
mempunyai nilai dibawah standar 
yang ditentukan. 

b. Prosedur pengelasan tidak diikuti 
secara benar seperti penggunaan 
ampere yang cukup tinggi, 
kecepatan pengellasan yang 
rendah. Hal ini akan menimbulkan 
heat input yang tinggi. c. Kurang 
keakuratan dimensi pada saat 
pembuatan spesimen di impact test 
sudut dibawah V notch yang terlalu 
besar, radius yang terlalu kecil 
akan mengakibatkan turunnya nilai 
energi impact.

3. Setelah dilakukan pengulangan 
hasilnya sudah memenuhi nilai yang 
diisyaratkan baik nilai individual 
maupun nilai rata-rata.

4. Nilai impact adalah nilai penentu dari 
semua proses pengujian, jadi kegagalan 
pada nilai impact menjadi kegagalan 
pada seluruh proses pengujian.

 Saran

1. Proses produksi yang begitu komplek 
dalam pembuatan bejana tekan 
khususnya proses pengujian yang 
merusak maupun tidak merusak (NDT 
& DT) maka perlu diadakan penelitian 
secara terpadu sejak awal proses 
sampai dengan akhir proses untuk 
melihat pengaruh dan parameter-
parameter yang terlibat didalamnya.

2. Daerh HAZ ( heat affected zone) adalah 
daerah yang paling rawan, sehingga 
proses pengelasan harus dilakukan 
sesuai persyaratan/ prosedur.

3. Pembuatan dimensi spesimen haruslah 
lebih teliti.
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PERENCANAAN INSTALASI POMPA RETURN PUMP 
DENGAN KAPASITAS 130 M3/JAM 

UNTUK EXCHANGER HEATER AMONIA 

Wardjito 

Fakultas Teknik Mesin Universitas Gresik

ABSTRACT 

The use of pumps in an industry is very much its role in accordance 
with the functions and needs, as well as the main means of production 
process, as well as a means of supporting the production process. Return 
Pump Pump Ammonia Recycle Water Heater Exchanger absolutely 
necessary on a heater exchanger design Ammonia in Utility Plant X in 
Gresik, because the pump is an integral part of the exchanger unit heater 
itself, so the function of the heater can work properly is to change the 
temperature of the ammonia of of - 33 0C → - 10 0C. Exchanger heater 
design capacity 55 tons / hour, requires a return pump with a pump 
capacity of 130 m3/hr. From the calculation results, obtained, Head 
Pump: 11.25 m, pump efficiency: 76%, 1500 rpm, impeller types: closed, 
the pipe diameter: 6 “, the pump pressure, 2.1 kg/cm2, the diameter of 
shaft: 35 mm, nominal motor power: 5.36 hp. 

Keywords : Return Pump, pump capacity of 130 m3/hr, heater 
exchangers Ammonia.

PENDAHULUAN 1. 
Latar belakang1.1. 

Seiring dengan bergairahnya kembali kegiatan pembangunan yang terus dipacu 
oleh pemerintah, salah satunya adalah sektor industri yang telah mampu menjadi 
tumpuan pertumbuhan ekonomi menggantikan sektor minyak dan gas. 

Salah satu faktor penunjang kesuksesan dalam pembangunan sektor industri 
yang sangat vital adalah kemampuan rancang bangun untuk membuat pabrik atau 
membuat peralatan pabrik. Dari sekian banyak peralatan pabrik yang mampu dibuat 
sendiri adalah exchanger heater beserta intalasi pompanya. 
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Untuk menunjang agar sebuah 
exchanger heater bisa bekerja sesuai 
dengan fungsinya, adalah adanya instalsi 
pompa recycle water pump. 

Pompa return pump recycle water 
dengan kapasitas 130 m3/jam dibutuhkan 
untuk memompa air pemanas dari basin 
exchanger untuk mengubah temperatur 
amoniak dari -330 C menjadi -50 C. 

Berdasarkan latar belakang 
masalah, maka permasalahan-
permasalahan yang dapat diidentifikasi 
adalah, retun pump tersebut harus dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam mempersiapkan return 
pump dengan kapasitas 130 m3/jam ini 
ada beberapa hal perlu dibahas; 

Seberapa besar head loss, serta 
data penunjang lainya yang diperlukan 
untuk bisa beroperasinya return pump 
sebagaimana mestinya. 

Untuk mengetahui besarnya head 
loss dan data penunjang lainnya sehingga 
return pump bisa beroperasi sebagaimana 
mestinya. 

LANDASAN TEORI .2. 
Pengertian Pompa2.1. 

Pompa adalah suatu alat yang 
digunakan untuk memindahkan fluida 
dari tekanan yang lebih rendah ke tekanan 
yang lebih tinggi dan/ atau posisi yang 
lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. 
Salah satu jenis pompa yang banyak 
dipakai untuk kebutuhan industri adalah 
pompa sentrifugal. 

Bentuk hambatan: jarak, kekasaran 
permukaan pipa, pembesarandan 
pengecilan pipa, valve, tee, static head 
(perbedaan tempat antara reservoir dan 
line discharge tertinggi), pressure head 
(perbedaan tekanan pada sisi isap dan 
discharge), velocity head (perbedaan 
kecepatan fluida pada reservoir dan 

dscharge), friction head (head pada pipa 
lurus dan fitting). 

Maka Total Head Instalasi = 
Static Head + Pressure Head + Velocity 
Head + Friction Head. 

Sehingga, agar fluida dapat 
mengalir sesuai desain maka : Head 
pompa pada best Effisiensi Point > Total 
Head Instalasi. 

2.2. Klasifikasi Pompa 
Menurut prinsip perubahan bentuk 

energi yang terjadi, pompa dibedakan 
menjadi : 

1. Positive Displacement Pump 

Disebut juga dengan pompa aksi positif. 
Energi mekanik dari putaran poros pompa 
dirubah menjadi energi tekanan untuk 
memompakan fluida. Pada pompa jenis 
ini dihasilkan head yang tinggi tetapi 
kapasitas yang dihasilkan rendah. Yang 
termasuk jenis pompa ini adalah : 

a. Pompa rotari 

Sebagai ganti pelewatan cairan 
pompa sentrifugal, pompa rotari akan 
merangkap cairan, mendorongnya melalui 
rumah pompa yang tertutup. Hampir sama 
dengan piston pompa torak akan tetapi 
tidak seperti pompa torak (piston), pompa 
rotari mengeluarkan cairan dengan aliran 
yang lancar (smooth). 

Macam-macam pompa rotari :

• Pompa roda gigi luar

Pompa ini merupakan jenis pompa 
rotari yang paling sederhana. Apabila 
gerigi roda gigi berpisah pada sisi hisap, 
cairan akan mengisi ruangan yang ada 
diantara gerigi tersebut. Kemudian cairan 
ini akan dibawa berkeliling dan ditekan 
keluar apabila giginya bersatu lagi
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Gambar 2.1 : Pompa roda gigi luar 
Sumber : William Wolansky & Arthur 
Akers, Modern Hydraulics,1990,97

• Pompa roda gigi dalam

Jenis ini mempunyai rotor 
yang mempunyai gerigi dalam yang 
berpasangan dengan roda gigi kecil 
dengan penggigian luar yang bebas (idler). 
Sebuah sekat yang berbentuk bulan sabit 
dapat digunakan untuk mencegah cairan 
kembali ke sisi hisap pompa. 

Gambar 2.2 : Lobe Pump Sumber : 
William Wolansky & Arthur Akers, 
Modern Hydraulics,1990,100

• Pompa cuping (lobe pump)

Pompa cuping ini mirip dengan 
pompa jenis roda gigi dalam hal aksinya 
dan mempunyai 2 rotor atau lebih 
dengan 2,3,4 cuping atau lebih pada 
masing-masing rotor. Putaran rotor tadi 
diserempakkan oleh roda gigi luarnya. 

Gambar 2:3 : Lobe pump Sumber : 
William Wolansky & Arthur Akers, 
Modern Hydraulics,1990,97

• Pompa sekrup (screw pump)

Pompa ini mempunyai 1,2 atau 
3 sekrup yang berputar di dalam rumah 
pompa yang diam. Pompa sekrup tunggal 
mempunyai rotor spiral yang berputar di 
dalam sebuah stator atau lapisan heliks 
dalam (internal helix stator). Pompa 2 
sekrup atau 3 sekrup masing-masing 
mempunyai satu atau dua sekrup bebas 
(idler). 

Gambar 2.4 : Three-scrow pump 
Sumber : William Wolansky & Arthur 
Akers, Modern Hydroulics,1990,102

• Pompa baling geser (vane Pump)

Pompa ini menggunakan baling-
baling yang dipertahankan tetap menekan 
lubang rumah pompa oleh gaya sentrifugal 
bila rotor diputar. Cairan yang terjebak 
diantara 2 baling dibawa berputar dan 
dipaksa keluar dari sisi buang pompa.
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Gambar 2.5 : Vane pump Sumber : 
William Walonsky & Arthur Akers, 
Modern Hydraulics, 1990,103
 

b. Pompa Torak (Piston) 

Pompa torak mengeluarkan 
cairan dalam jumlah yang terbatas selama 
pergerakan piston sepanjang langkahnya. 
Volume cairan yang dipindahkan selama 
1 langkah piston akan sama dengan 
perkalian luas piston dengan panjang 
langkah. Macam-macam pompa torak : • 
Menurut cara kerja

• Pompa torak kerja tunggal 

Gambar 2.6 : Pompa kerja tunggal 
Sumber : Schematy Pump

• Pompa torak kerja ganda 

Gambar2. 7 : Pompa kerja ganda 
Sumber : Schematy Pomp

• Menurut jumlah silinder : 

o Pompa torak silinder tunggal 

Gambar 2.8 : Pompa torak silinder 
tunggal Sumber : Schematy pomp 

o Pompa torak silinder ganda

Gambar 2.9 : Pompa torak silinder 
ganda a. Swashplate pump b. Bent – 
axis pump Sumber : it.geocities.com 
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2. Dynamic Pump / Sentrifugal Pump 

 Merupakan suatu pompa 
yang memiliki elemen utama sebuah 
motor dengan sudu impeler berputar 
dengan kecepatan tinggi. Fluida masuk 
dipercepat oleh impeler yang menaikkan 
kecepatan fluida maupun tekanannya dan 
melemparkan keluar volut. Prosesnya 
yaitu : 
-  Antara sudu impeller dan fluida 

Energi mekanis alat penggerak diubah 
menjadi energi kinetik fluida 

- Pada Volut 
 Fluida diarahkan kepipa tekan (buang), 

sebagian energi kinetik fluida diubah 
menjadi energi tekan. Yang tergolong 
jenis pompa ini adalah : 

a.Pompa radial.

Fluida diisap pompa melalui sisi 
isap adalah akibat berputarnya impeler 
yang menghasilkan tekanan vakum 
pada sisi isap. Selanjutnya fluida yang 
telah terisap terlempar keluar impeler 
akibat gaya sentrifugal yang dimiliki 
oleh fluida itu sendiri. Dan selanjutnya 
ditampung oleh casing (rumah pompa) 
sebelum dibuang kesisi buang. Dalam 
hal ini ditinjau dari perubahan energi 
yang terjadi, yaitu : energi mekanis poros 
pompa diteruskan kesudu-sudu impeler, 
kemudian sudu tersebut memberikan 
gaya kinetik pada fluida. 

Akibat gaya sentrifugal yang 
besar, fluida terlempar keluar mengisi 
rumah pompa dan didalam rumah pompa 
inilah energi kinetik fluida sebagian besar 
diubah menjadi energi tekan. Arah fluida 
masuk kedalam pompa sentrifugal dalam 
arah aksial dan keluar pompa dalam 
arah radial. Pompa sentrifugal biasanya 
diproduksi untuk memenuhi kebutuhan 
head medium sampai tinggi dengan 
kapasitas aliran yang medium. Dalam 
aplikasinya pompa sentrifugal banyak 

digunakan untuk kebutuhan proses 
pengisian ketel dan pompa-pompa rumah 
tangga. 

Gambar 2.10 :Pompa Sentrifugal 
Sumber : Sularso, pompa dan 
kompresor,2000,7 

b. Pompa Aksial (Propeller) 

Berputarnya impeler akan 
menghisap fluida yang dipompa dan 
menekannya kesisi tekan dalam arah aksial 
karena tolakan impeler. Pompa aksial 
biasanya diproduksi untuk memenuhi 
kebutuhan head rendah dengan kapasitas 
aliran yang besar. Dalam aplikasinya 
pompa aksial banyak digunakan untuk 
keperluan pengairan. 

Gambar 2.11 : Pompa aksial 
Sumber : Sularso, pompa dan 
kompresor,2000,8 

Head Zat Cair 

H = z + p/γ +v2/2g 

Dimana : 

H : Total Head (m) 
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z : Tinggi Tempat (m) 
p : Tekanan (kgf/m2) 
v : Kecepatan rata-rata (m/s) 
g : Percepatan gravitasi (m/s2) 
γ : Bobot spesifik (kgf/m3) 

Head Loss 

Fluida yang mengalir pada 
suatu pipa akan mengalami hambatan-
hambatan atau kerugian-kerugian antara 
lain kerugian gesek didalam pipa lurus, 
elbow, valve,tee, dll. 

Kecepatan Aliran Fluida

Kecepatan aliran fluida bisa 
dihitung dengan rumus: 

Q = V x A 

Dimana : 

Q : Kapasitas (m3/det)
v  : kecepatan Fluida (m/s) 
A : Luas penampang (m2) 

Kergian Gesek sepanjang Pipa.

hf = λ (L/Di) x (v2/2g) 

Dimana : 

hf  : Major Losses (m) 
L   : Panjang pipa lurus (m) 
Di : Diameter dlm pipa (m)
v   : Kecepatan rata2 fluida (m/s) 
g   : Percepatan gravitasi (9,8 m/s2) 
λ   : Friction factor 

Untuk mengetahui type aliran dan 
perhitungan selanjutnya maka harus 
dihitung nilai Reynold Numbernya. 

 Re = v D/υ 

Dimana : 

Re  : Reynold Number 
v    : Kecepatan fluida (m/s) 
υ    : viscositas kinematis (m2/s) 
D   : Diameter pipa (m) 

Apabila besarnya harga bilangan Reynold 

Re < 2300 : aliran bersifat laminer 
Re > 2300 : aliran bersifat turbulen 

Untuk aliran turbulen, koefisien gesek 
dapat diketahui dari Moody diagram 
yaitu hubungan antara bilangan Reynold 
dengan kekasaran relative. 

Gambar 2.12. Moody Diagram 

Kerugian pada Ujung Pipa Masuk. 

 hp = fp ( v2/2g) 

Dimana : 
hp : Kerugian Head (m) 
fp  : Koefisien kerugian 
v   : kecepatan fluida (m/s)
g   : Gravitasi (m/s2)

Gambar 2.13. Relative Roughness Pipe 
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Kerugian Pada Elbow. 

he = fe. (v2/2g) 

Dimana : 

he : Kerugian head elbow (m) 
v   : Kecepatan fluida (m/s) 
g   : Gravitasi (m/s2) 
fe  : Koefisien kerugian 

Kerugian Pada Valve. 

 hv = fv. (v2/2g) 

Dimana : 

he : Kerugian head valve (m) 
v   : Kecepatan fluida (m/s) 
g   : Gravitasi (m/s2) 
fv : Koefisien kerugian valve 

Head Total Pompa.

H = ha + Δ hp + he + (v2/2g) 

Dimana : 

H  : Head total pompa (m) 
ha  : Head statis (m) 
Δ hp  : perbedaan head tekanan (m)
he  : berbagai kerugian (m) 
(v2/2g) : head kecepatan keluar (m) 

Kecepatan spesifik dan Klasifikasi pompa. 

 Salah satu pemakaian kecepatan 
spesifik adalah untuk mengklasifikasikan 
berbagai bentuk impeller pompa. Ada 
korelasi yang jelas antara ukuran-ukuran 
impeler dan kecepatan spesifik. 

 Masing-masing impeleer 
mempunyai suatu daerah kecepatan 
spesifik untuk impeller itu dapat 
dioperasikan dengan baik, walaupun 
daerah-daerah kecepatan spesifik ini 
hanya merupakan taksiran saja.

 
Gambar 2.14. Kecepatan Spesifik 

Perhitungan Poros 
Daya Kuda 

 Fluida Daya kuda fluida adalah 
perkalian kapasitas aliran yang diberikan 
(W0 dengan head pompa (H) dibagi 
dengan 550. 

Dimana : 
Whp : Daya Kuda Fluida (HP) 
W : Kapasitas Fluids (lb/s) 
H : Head Pompa (ft) 

Daya Kuda Rem 

 Daya kuda rem merupakan 
daya yang dibrtikan pada pompa oleh 
penggerak mula, daya kuda yang diberikan 
ini digunakan didalam mesin untuk 
mengatatasi daya kuda fluida, kebocoran, 
gesekan rugi-rugi mekanis, dll.

Dimana :
Bhp : Daya Kuda Rem (hp) 
η tot : Effisiensi total pompa 
Whp : Daya Kuda Fluida (hp) 

Daya Poros Pompa 

 Pd = fc . P 

Dimana : 

Pd  : Daya Poros Pompa (Kw) 
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P =Bhp : Daya nominal motor penggerak  
              (Kw) 
fc  : Factor koreksi (lihat tabel) 

Momen Puntir 

 T = 9,74 x 105 Pd / n 

Dimana : 

T = Momen Puntir (Kgmm) 
Pd : Daya poros pompa (Kw) 

Kekuatan Tarik. 

 Bahan poros menggunakan 
material AISI 4340. Berdasar tabel 
baja paduan untuk poros, maka harga 
kekuatan tarik (τB ) untuk material AISI 
4340 equivalen dengan JIS 4103 dengan 
kekutan tarik 105 kg/mm2.
 
Tegangan Geser Ijin τB

τa = Sf1 x Sf2 

Dimana : 

τa   : Tegangan geser ijin (kg/mm2) 
τB  : Kekuatan tarik (kg/mm2) 
Sf1  : faktor keamanan bahan 
Sf2  : Faktor pengaruh konsentrasi teg. 
        (1,3 – 3) 

Diameter Poros. 

 Ds = (5,1/ τa x Kt x Cb x T) 1/3 

Dimana : 

Ds : Diameter Poros (mm) 
Kt : Faktor koreksi jika beban dengan  
       kejutan atau tumbukan besar (1,5-3,0) 
Cb : Faktor lenturan (1,2-2,3) 
T : Kekuatan tarik (kg/mm2)

PERHITUNGAN HEAD LOSS 3. 
SERTA INSTALASI POMPA 

  Perhitungan Head Loss 
 Untuk menentukan head loss, 
maka perlu dihitung diameter pipa 
dulu, maka sebagai acuannya adalah 
batas kecepatan fluida maksimum yang 

diijinkan. Kecepatan fluida yang terlalu 
tinggi akan menyebabkan abrasi pada 
bagian dalam pipa. Sedankan kecepatan 
fluida (v) maksimum yang diijinkan 
adalah 2m/det. Sedangkan kapasitas air 
yang dipompa telah diketaui yaitu 130 
m3/jam. 

Diameter Pipa 
Q = v x A 

Kecepatan fluida tersebut adalah kecepatan 
fluida maksimum. Mengingat diameter 
pipa yang ada dipasaran adalah sudah 
tertentu maka perlu dihitung kecepatan 
fluida rata-rata berdasarkan diameter pipa 
yang mendekati hasil perhitungan. 

Kecepatan Aliran Fluida 
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Jadi harga kecepatan fluida rata-rata = 
1,98 m/detik. Harga rata-rata tersebut 
diatas digunakan sebagai dasar perhitun-
gan selanjutnya, untuk mencari Reynold 
Number. 

Kerugian Gesek Sepanjang Pipa. 
Mencari Reynold Number 

Dimana : 

Re : Harga bilangan Reynold 
ρ   : Density fluida (1000kg/m3 ) 
D  : 6” = 0,1524 m 
μ   : viscositas mutlak zat cair 
     = (0,85 x 10-3 kg / m.detik) 
v   : Kecepatan fluida (m/s) 

Re = 355.002,4 

Material pipa menggunakan material 
commercial steel dengan relative 
roughness 0,00015, sedangkan diameyter 
pipa = 6” (0,1524 m). Dari tabel Relative 
Roughness diketahui harga (e/D) sebesar 
0,0002. Dari Moody Diagram didapatkan 
harga (f) dari pipa tersebut adalah 0,014. 

Kergian Gesek sepanjang Pipa. 

hf = λ (L/Di) x (v2/2g) 
hf = 0,014 x 44,22/0,1524 x (1,98)2/2x9,8 
hf = 0,80 m 

Kerugian pada Ujung Pipa Masuk. 

hp = fp ( v2/2g) 
hp = 0,25 x (1,98)2/2x9,8 
hp = 0,049 m 

Kerugian Pada Elbow. 

he = fe. (v2/2g)
he = 0,022 x (1,98)2/2x9,8 
he = 0,0044m 
Jumlah elbow 900 =10 buah. 
he = 0,0044 x 10 = 0,04 m

Kerugian Pada Valve
hv = fv. (v2/2g)
fv =Koefisien gesek check valve = 1,39
hv = 1,39 x (1,98)2/2x9,8
hv = 0,27
hv = 0,27 x 3 = 0,83 m

Head Loss

hl = hf + hp + he + hv
hl = 0,80 + 0,049 + 0,04 + 0,83
hl = 1,683 m

Head Total Instalasi

HTI = (Pd-Ps)/γ + (vd2 – vs2)/2g +hz +hl
Karena Vd = Vs, dan Pd = Ps, maka
HTI = hz + hl

Dimana :
HTI = Head Total Instalasi (m)
hz = Head Statis ( diketahui = 8,54m)
hl = Total head loss
HTI = 8,54 + 1,68 = 10,22 m
Head Pompa = Head Total Instalasi x 110 %
Head Pompa = 10,22 x 110% = 11,242 m

PEMILIHAN POMPA4. 
Pemilihan Pompa Standar

Pemilihan pompa standar bisa 
menggunakan diagram pemilihan pompa 
standar, karena head pompa dan kapasitas 
pompa sudah diketahui.
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Dari digram diatas maka kita 
ambil nomor katalog pompa 125 x 100 
X4 – 57,5

Kecepatan spesifik

Nilai kecepatan spesifik (ns) 
dapat menentukan macam dan bentuk 
pompa, namun karena macam dan 
bentuk impeller tidak dirubah maka nilai 
kecdpatan spesifik akan digunakan untuk 
mencari nilai efisiensi pompa.

Dimana :

n   = Putaran Pompa ( 1500rpm)
Q  = Kapasitas pompa .
     = 130 m3/jam = 2,166 m3/ menit
H  = Head pompa = 11,25 m

ns = 

ns = 359,5

Perhitungan Poros
Daya Kuda Fluida

W = Q = kapasitas Pompa
Q  = 130 m3/jam = 130 x 220/60
     = 476,66 gpm
1 galon air = 3,785 liter = 8,344 lb

W = 66,29 lb/s
H = 11,25 m = 36,9 ft

Whp = 4,5 hp

Daya Kuda Rem

Bhp = 4,5/0,76 = 5,8 hp 

Daya Rencana Poros 

Pd = fc x P 

Pd : Daya Rencana Poros 
fc  : Factor Koreksi 
P     : Bhp : Daya Nominal motor penggerak 
P      = 5,8 hp 
1 hp = 0,746 kw 
P      = 5,8 x 0,746 = 4,33 kw 
Pd    = 1,2 x 4,33 = 5,28 hp = 7,02 hp 

Momen Puntir 

T = 9,74 x 105 Pd/n 
T = 9,74 x 105 x 5,28/1500 
T = 32.466,6 kg mm 

Tegangan Geser Ijin 

τa = σb/(sf1 x sf2) 
τa = Tegangan Geser Ijin 
σb = Kekuatan tarik (kg/mm2) Lihat   
         tabel (bhn AISI 4340) 
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τa = 105/(6 x 1,3) 
τa = 13,46 kg/mm2 

Diameter poros. 

Ds = [ 5,1/ τa . Kt . Cb . T ]1/3 

Dimana ; 

Ds : Diameter Poros (mm) 
Kt : Faktor Koreksi ( 1,5 -3,0) 
Cb : Faktor Lenturan (1,2 – 2,3) 
Ds = [ 5,1 / 13,46 x 1,5 x 2,3 x 32.466,6 ] 1/3 

Ds = 34,86 mm = 35 mm 

NPSH yang tersedia ( NPSHA) 

NPSHA = Pa / γ – Pv / γ – hs – hls 

Dimana : 

Pa  = Tekanan Permukaan fluida (kgf/m2)  
      = 1,0332 kgf/cm2 = 10.332 kgf/m2 
γ    = 0,9957 kgf/l = 995,7 kgf/m3 
Pv = 0,04325 kgf/cm2 = 432,5 kgf/m2

NPSHA = (10.332/ 995,7) - ( 432,5/995,7)  
      -2- 1,68
NPSHA = 6,26 m 

Perhitungan tekanan pipa 

Sesuai dengan „Pipe Line Rules of Thumb 
Hand Book untuk Liquid Pipe Line – 
ANSI/ASME B31-4 1979, maka internal 
design pressure dihitung dengan rumus 

P = (2. S. t. / D ) x E x F 

Dimana : 
P : Internal design pressure (psig) 
S : Specified minimum yield strength (psi)  
   : dari tabel = 30.000 psi 
t : Nominal Outside Wall Thickness (in)  
     = 0,280 inch 
D : Nominal Outside of Pipe (inch) = 6,625” 
E : Weld joint factor (lihat tabel) = 1,0 
F : Design factor =0,72 

Material pipa menggunakan ASME A 53 
P = (2.S.t/D) x E x F 
P = (2 x 30.000 x 0,280/6,625) x 1,0 x 0,72 
P = 1.825,8 psig 

P = 1.825,8 – 14,7 = 1.811,1 psia
P = 1.811,1 x 0,0703 = 127,3 kg/cm2 

Tekanan sebesar 127,3 kg/cm2 merupakan 
tekanan maksimum yang diijinkan 
terhadap kondisi pipa baru. 

Perhitungan Tekanan Pompa 

Tekanan pompa yang dipakai nanti harus 
masih dibawah tekanan dalam pipa yang 
diijinkan dari instalasi pipa baru nanti. 

Pa = Pb + [( -Za +Zb) + hl)] . λ 

Dimana ; 

Pb : (P) yang diharuskan + 10% : 10332 
kg/cm2 kg/cm2 + 1033,2 kg/cm2 = 
11365,2 kg/cm2 

Pa : Tekanan discharge pompa (kg/cm2) 
Zb : Discharge head (m) = 8,56 m 
Za :Suction head (m) = (0,16m) 
λ   : Density zat cair (955,7 kg/m3 
hl  : Head loss (m) = 1,683 m 

Sehingga : 

Pa = Pb + [( - 0,16 + 8,65) +1,683 )] . 955,7 
Pa = 11.365,2 + 9.722,3 = 21.087,5 kg/m2 
Pa = 2,1 kg/cm2

Kesimpulan dan Saran 5. 
Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan tenaga, 
head loss, diameter shaft pompa serta 
dari diagram pemilihan pompa standar, 
didapat data sbb:
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Saran 

Mengingat bahwa fluida yang dihandel adalah air, maka sebaiknya material 
impeller sebaiknya menggunakan bronze yang tahan korosi. 
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PENGARUH PENGERJAAN DINGIN (COLD WORKING) 
PADA BAJA TAHAN KARAT JENIS AUSTENITIK 

(AUSTENITIC STAINLESS STEEL) TYPE 304

Agus Setiyo Umartono
Fakultas Teknik – Universitas Gresik

ABSTRACT

Stainless steel (Stainless Steel) is actually an alloy of steel alloy 
with high levels (High alloy steel), stainless steels have properties that 
privileges resistant to corrosion and high temperatures. Corrosion 
resistant properties obtained from the oxide layer (especially chrome) 
which are very stable on the surface of the steel and protects the steel 
against the corrosive environment.

Stainless steel (Stainless Steel), the most popular and widely 
used is the type Austenitic stainless steels, because it has high shock 
resistant properties, tenacious, are not interested in magnetic, corrosion 
resistant and has the most good weldability (weldability) is good.

However, austenitic stainless steels (austenitic stainless steel) 
type 304 is very difficult to do Cold Work. Because of cold work on 
type 304 austenitic stainless steel can provide a change of mechanical 
properties vary greatly.

For that reason in this thesis will be carried out cold work. 
(cold work) by Rolling / Bending of material type austenitic stainless 
steel 304. The changes observed. In the event of changes in the nature 
kemagnetannya Cosmos, the second material is different is, each testing 
the mechanical properties (Pull, Violence, Chemical Composition, 
Structure and Corrosion Micro).

From the test results are then compared and conducted studies 
of crystal structure, as additional data to draw conclusions.

Keywords : Austenitic Stainless Steel , Cold Work, changes
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PENDAHULUAN1. 
1.1. LATAR BELAKANG

Cold working pada material adalah 
memberikan - gaya tekan / geser pada 
temperatur kamar untuk mendapatkan 
bentuk konstnaksi yang diinginkan.

Sementara cold working pada 
Austenitc Stainless Steel type 304 
mempunyai pengaruh yang sangat besar 
pada sifat mekanik dari bahan tersebut. 
Semua ini terjadi apabila telah terjadi 
deformasi plastis pada material Austenitic 
Stainless Steel type 304. Pengaruh ini 
ditimbulkan karena adanya perubahan 
Struktur Kristal.

Sering dijumpai dipasaran bahwa 
material dengan komposisi yang sama 
dengan Austenitic Stainless Steel type 
304 tetapi mempunyai sifat Magnetik, 
padahal seharusnya Austenitic Stainless 
Steel type 304 bersifat Non Magnetic. 
Dilapangan sering juga ditemui bahwa 
setelah dilakukan pegerjaan dingin 
terhadap material Austenitic Stainless 
Steel type 304 sifatnya berubah menjadi 
Magnetik, tetapi kejadian ini sering 
diabaikan.

Untuk itu perlu dilakukan kajian 
lebih mendalam tentang adanya perubahan 
tersebut, karena apabila kondisi material 
sudah berubah sifat kemagnetannya tentu 
sudah berubah struktur kristal dan sifat-
sifat lainnya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, akan 
diperoleh hasil mengenai :

Bagaimana pengaruh 1. cold working 
pada material Austenitic Stainless 
Steel type 304.
Bagaimana pengaruh banyaknya 2. 
unsur Karbon (C) dan Nickel (Ni) 
terhadap cold working pada Austenitic 
Stainless Steel.

1.3. TUJUAN PENULISAN

Penulisan tugas akhir ini bertujuan :

Untuk mengetahui pengaruh 1. cold 
working pada material Austenitic 
Stainless Steel type 304.
Untuk mengetahui pengaruh 2. 
banyaknya unsur Karbon (C) dan 
Nickel (Ni) terhadap cold working 
pada Austenitic Stainless Steel.

1.4. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari meluasnya 
pembahasan, maka perlu adanya batasan 
permasalahan sebagai berikut :

Material yang diteliti dan diuji secara 1. 
lengkap hanya material Austenitic 
Stainless Steel type 304.
Pengujian sifat kemagnetan dilakukan 2. 
pada material Austenitic Stainless 
Steel type 304, 304L, 316 dan 316L 
saja.
Pengujian yang dilakukan hanya 3. 
dibatasi pada Pengujian Tarik, 
Kekerasan, Komposisi, Struktur 
Mikro dan Korosi.
Pengujian Korosi hanya dilakukan 4. 
dengan Asam Khlorida (HCI) 37%. 
Analisa Struktur kristal hanya 5. 
dilakukan perhitungan berdasarkan 
teori.

TINJAUAN PUSTAKA2. 
2.1. BAJA TAHAN KARAT 

(STAINLESS STEEL)

Baja yang sering kita dengar dan 
banyak dipakai umumnya adalah baja 
dengan unsur paduan rendah atau Low 
Alloy Steel. Sedangkan baja tahan karat 
(Stainless Steel) adalah baja paduan 
dengan kadar paduan tinggi atau High 
Alloy Steel, dengan sifat yang sangat 
istimewa yaitu tahan terhadap korosi dan 
temperatur tinggi. Sifat tahan korosinya 
diperoleh dari lapisan oksida (terutama 
Chrom) yang sangat stabil yang melekat 
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pada permukaan dan melindungi baja 
terhadap lingkungan yang korosif. Pada 
beberapa jenis baja tahan karat juga terjadi 
lapisan oksida Nickel. Efek perlindungan 
oksida chrom ini tidak efektif pada baja 
paduan dengan kadar chrom rendah, efek 
ini mulai tampak nyata pada kadar chrom 
lebih besar dari 10 %.

Kodifikasi baja tahan karat 
menurut AISI berbeda dengan kodifikasi 
baja paduan biasa. Baja tahan karat 
menggunakan tiga angka, angka 
pertama menunjukkan groupnya, sedang 
angka kedua dan ketiga tidak banyak 
artinya, hanya menunjukkan modifikasi 
paduannya (tabel 2.1.)

Tabel 2.1. Kodifikasi Baja tahan karat.

SERIES GROUPS

2xx
Chromium-Nickel-Manganess, 

Non Hardenable, Austenitic,
Non magnetic

3xx
Chromium-Nickel, Non 

Hardenable, Austenitic, Non 
magnetic

4xx Chromium, Hardenable, Mar-
tensitic, Magnetic

4xx Chromium, Non hardenable, 
Ferritic, Magnetic

5xx Chromium, Non chromium, 
Heat resisting

Mengingat baja tahan karat 
mengandung chrom cukup tinggi, maka 
untuk mempelajari perubahan fasenya 
diambil beberapa penampang dari diagram 
fasa terner dari paduan besi-chrom-
carbon. Gambar 2.1. memperlihatkan 
penampang dad diagram fase tersebut 
pada 12 % Cr, dengan Carbon 0 - 4 %.

Gambar 2.1. Penampang diagram fase 
baja chrom pada 12% Cr.

Dibandingkan dengan diagram 
besi-carbida besi adanya chrom menaikkan 
temperatur kritis clan mempersempit 
daerah austenit. Namun demikian dengan 
kadar karbon memadai baja ini dapat 
dikeraskan dengan Heat Treatment 
sehingga membentuk Martensit.

Pada kondisi annealed struktur baja 
ini terdiri dad ferrit clan partikel karbida 
yang tersebar didalamnya. Bila diquench 
dari daerah austenit maka struktumya akan 
berubah menjadi martensit.

Chrom sebagai ferrite stabilizer, 
memperkecil lagi daerah austenit bila 
ditambahkan dalam jumlah lebih banyak. 
Gambar 2.2. memperlihatkan penampang 
pada 18 % Cr. Dan diagram ini tampak 
bahwa daerah austenit sudah sangat kecil, 
bahkan pada kadar karbon rendah sama 
sekali tidak akan terbentuk austenit, tetap 
ferrit sampai mencair.

Bila baja ini diquench tidak akan 
diperoleh martensit, tetap berupa ferrit. 
Baja ini tidak dapat dikeraskan. Bila 
kadar karbon ditambah sedikit hingga 
pada pemanasan dapat terjadi ferrit delta 
dan austenit, maka baja ini bila di quench 
dapat terjadi sedikit kenaikan kekerasan 
dengan terjadinya transformasi austenit
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Gb. 2.2. Penampang diagram fase pada 

18 % Cr.

Strukturnya akan terdiri dari ferrit 
dan produk dari transformasi austenit. 
Bila kadar karbon dinaikkan lebih tinggi 
lagi hingga pada pemanasan diperoleh 
austenit dan karbida, setelah diquench 
akan menghasilkan kekerasan penuh. 
Struktur terdiri dari martensit, produk 
transformasi austenit, dan partikel karbida, 
yang tidak terlarut pada saat pemanasan 
sehingga tidak bertransformasi, tetap 
berupa karbida.

Dengan penambahan nickel, 
austenit stabilizer, yang cukup banyak 
maka daerah austenit akan turun dan dapat 
mencapai temperatur kamar. Gambar 2.3. 
memperlihatkan penampang diagram fase 
pada 18 % Cr, 8 % Ni.

Dari diagram fasenya terlihat 
bahwa daerah austenit mencapai 
temperatur kamar, sehingga pada kadar 
karbon rendah, dalam keadaan annealed, 
strukturnyaterdiri dari austenit, karenanya 
walaupun dilakukan quenching tidak 
akan terjadi transformasi, jadi tidak dapat 
dikeraskan.

        

Gambar 2.3. Penampang diagram fase 
pada 18 Cr, 8% Ni.

Diagram Schaeffler adalah diagram 
yang menunjukkan struktur dari baja tahan 
karat yang dideposisikan. Dan menunjukkan 
struktur yang didapatkan setelah pendinginan 
cepat dari 1050 oC ke-temperatur kamar 
(bukan diagram keseimbangan)

% Ni  : Austenite stabilizer (Ni, 
Co, C, N Mn, Cu)

% Cr : Ferrite stabilizer (Cr, Si, 
Mo, V, Al, Cb, Ti, W)

Tabel 2.2. Perhitungan prosentase Ni dan 
Cr 

% Ni 
Equivalent

% Ni + % Co + 30 (% C) + 25 
(% N) + 0,5 (% Mn) +0,3 (% 

Cu)

% Cr 
Equivalent

% Cr + 2 (% Si) + 1,5 (% Mo) + 
5 (% V) + 5,5 (% Al)

+ 1,75 (% Cb) + 1,5 (% Ti) + 
0,75 (% W)

Gambar 2.4. Diagram schaeffler
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Menurut strukturnya, baja tahan 
karat dapat dibagi menjadi 5 kelompok, 
yaitu :

Baja tahan karat martensitik 1. 
(Martensitic Stainless Steel) 
Baja tahan karat Ferritik (2. Ferritic 
Stainless Steel)
Baja tahan karat Austenitik (3. Austenitic 
Stainless Steel)
Baja tahan karat Pengerasan Presipitasi 4. 
(Precipitation Harde nable Stainless 
Steel)
Baja tahan karat berfasa ganda 5. 
(Duplex Stainless Steel)

Baja tahan karat Martensitik 1.1.1. 
(Martensitic Stainless Steel) 

Pada dasarnya baja ini adalah 
baja chrom, dengan kadar chrom antara 
11,5 -18 %, Yang temiasuk kelompok ini 
antara lain type 403, 410, 414, 416, 420, 
422, 431, 440, 501 dan 502. Type yang 
paling populer adalah type 410 dan 416. 
Kelompok baja tahan karat ini bersifat 
magnetik, dapat dikeraskan dengan cara 
menambahkan C (karbon) sehingga fasa 
gamma (gamma loop) membesar dan 
transformasi martensitik dapat terjadi, 
dapat dicold-work dengan mudah, 
terutama dengan kadar karbon rendah, 
machinability cukup baik, ketangguhan 
baik, juga dapat di hot work dan 
memperlihatkan sifat tahan korosi yang 
cukup baik terhadap cuaca dan beberapa 
chemical yang cukup baik. Sifat tahan 
korosinya akan paling baik bila dalam 
kondisi dikeraskan, tetapi masih belum 
sebaik sifat tahan korosi dari kefompok 
ferritik clan austenitik.

Gb. 2.5. Body Centered Tetragonal

Baja tahan karat ini mempunyai 
struktur kristal BCT (Body Centered 
Tetragonal = tetragonal berpusat 
badan). Pada umumnya baja tahan karat 
lebih sulit dimachining dari pada baja 
karbon. Dengan menambahkan sedikit 
sulfur, seperti type 416, atau selenium, 
seperti 416Se, banyak memperbaiki 
machinability, sedang selenium tidak 
banyak pengaruhnya.

Sifat tahan korosi akan lebih baik 
bila kadar chrom lebih tinggi, seperti pada 
type 440, berpadu dengan kekuatan clan 
kekerasan yang diperoleh dengan kadar 
karbon lebih tinggi.

Baja tahan karat Ferritik 1.1.2. 
(Ferritic Stainless Steel)

Seperti kelompok martensitik, 
baja tahan karat ferritik juga adalah baja 
chrom, dengan kadar chrom lebih tinggi 
(14 - 27 % Cr) clan kadar karbon lebih 
rendah. Dalam kelompok ini dikenal 
type 405, 409, 430 clan 446. Yang paling 
banyak dipakai adalah type 430 (16 % 
Cr) clan type 409 (111% Cr, +Ti).

                
Gambar 2.6. Body centered cubic
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Baja tahan karat ini mempunyai 
fasa ferit dengan struktur kristal BCC 
(Body Centered Cubic = Kubus berpusat 
badan), adapun sifat dari baja ini tidak 
dapat dikeraskan dengan laku panas 
(non hardenable), dapat menjadi keras 
dengan cold work (work hardens), besifat 
magnetik, dapat di cold work maupun hot 
work. Keuletan dan sifat tahan korosi yang 
paling tinggi akan dicapai pada kondisi 
annealed. Dalam kondisi ini kekuatannya 
kira-kira 50% lebih tinggi dari baja karbon, 
dibanding dengan martensitik,  baja ini 
lebih unggul dalam sifat tahan korosi, 
khususnya Stress Corrosion Cracking 
(SCC), ketahanan oksidasi yang baik dan 
machinability. Paduan stainless steel super 
ferritic (30% Cr, 4% Mo) mempunyai 
ketahanan yang baik terhadap pitting, 
crevice dan general corrosion. Karena 
mudah dibentuk banyak digunakan untuk 
barang-barang yang dibuat dengan deep 
drawing, seperti alat industri kimia dan 
makanan, benda arsitektural dan beberapa 
hiasan pada bagian mobil dll.

Satu satunya proses laku panas 
yang dapat dilakukan terhadap baja 
tahan karat ferritik adalah annealing, 
yang biasanya dimaksudkan untuk 
menghilangkan tegangan akibat 
pengelasan atau cold work.

Suatu bentuk penggetasan yang 
dapat terjadi baja tahan karat ferritik, 
bila berada pada temperatur 400 - 500 
°C dalam jangka yang cukup lama, atau 
bila didinginkan lambat melalui daerah 
temperatur itu, Impact strengthnya akan 
turun. Hal ini makin terasa pada kadar 
chrom yang makin tinggi. Karena itu 
pendinginan pada proses annealing harus 
dikontrol dengan baik untuk mencegah 
terjadinya penggetasan. Standard 
pengujian dari baja tahan karat ini adalah 
ASTM A763 - Practice for Detecting 
Susceptibility to Intergranular Attack in 
Ferritic Stainless Steels.

Baja tahan karat Austenit 1.1.3. 
(Austenitic Stainless Steel) 

Kelompok ini adalah baja chrom 
dengan ada penambahan unsur pembentuk 
austenit, misalnya Ni (Nickel, min 8 %) 
dan Mn (Mangan). Atau bisa disebut baja 
Chrom - Nickel (untuk seri 3xx) dan baja 
chrom-nickel-mangan (seri 2xx). Jumlah 
kadar chrom dan nickel tidak kurang 
dari 23%. Berstruktur austenitik dengan 
struktur kristal FCC (Face Centered Cubic 
= Kubus berpusat muka), besifat Non 
Magnetik, Non hardenable, mempunyai 
sifat mampu bentuk (formability) dan 
mampu las (Weldability) yang baik. 
Mudah dihot-work, tetapi agak sulit 
dicold work karena dapat mengalami 
work-hardening cukup hebat. Cold 
working dapat memberikan sifat mekanik 
yang sangat bervariasi, tergantung pada 
tingkat deformasi yang dialami.

Gb. 2.7. Face Centered Cubic

Kelompok baja ini mempunyai 
sifat shock resistant yang tinggi, dan 
juga sulit dimachining, kecuali yang 
mengandung sulfur (303) atau selenium 
(303Se). sifat tahan korosinya paling baik 
diantara ketiga jenis baja tahan karat, 
juga kekuatan pada temperatur tinggi dan 
resistant to scaling-nya sangat baik. 

Paduan dasar dari baja tahan 
karat austenitik adalah type 302, Type 
ini adalah baja tahan karat 18-8 yang 
pertama, mengandung 18% Cr, 8% Ni 
dengan kadar karbon maksimum 0,15%. 
Dengan menurunkan batas maksimum 
kadar karbon menjadi 0,08% tercipta 
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type 304 (type yang sangat populer), 
dengan weldability (sifat mampu las) 
yang lebih baik dan tendensi terjadinya 
presipitasi karbida chrom lebih rendah 
(terjadinya presipitasi karbida chrom 
menurunkan sifat tahan korosi, dapat 
mendorong terjadinya korosi yang sangat 
berbahaya, korosi intergranular). Untuk 
mencegah terjadinya presipitasi karbida 
chrom selama pengelasan maka dibuat 
type baru dengan kadar karbon sangat 
rendah, dibawah 0,03% C, type 304L. 
Dengan kadar karbon yang sangat rendah 
ini peluang bagi chrom untuk membentuk 
karbida menjadi sangat kecil. Ternyata 
type 304L masih kurang memuaskan bila 
dilakukan pengelasan denga multiple 
pass, untuk itu dikembangkan type 
stabilized, dengan penambahan Ti (type 
321), dengan penambahan Cb atau Ta 
(type 347). Pada type yang distabilkan 
ini unsur tambahan itu akan mencegah 
terbentuknya karbida chrom.

Dengan makin langka dan 
mahalnya nickel kemudian dikembangkan 
beberapa type lain dengan menambahkan 
mangan sebagai pengganti sebagian 
nickel, diperoleh type 201 dan 202. 
Dengan penambahan Mn yang cukup 
besar, 8 % pada type 202, mengurangi 
tendensi work hardening, tetapi juga 
menurunkan sifat tahan korosi. Standard 
pengujian dari baja tahan karat ini adalah 
ASTM A262 - Practices for Detecting 
Susceptibility to Intergranular Attack in 
Austenitic Stainless Steels.

Presipitation Hardenable 1.1.4. 
Stainless Steel

Dengan memperguna’kan 
ketahanan korosi yang baik dari baja 
tahan karat, kekuatannya dapat diperbaiki 
dengan pengerasan presipitasi dengan 
TiC, NiAI, CbC dll.

                 

Gb. 2.8. Presipitasi

Menurut struktur matriksnya 
baja tahan karat ini digolongkan menjadi 
tiga jenis Presipitation Hardenable (PH) 
Stainless Steel yaitu Austenitic (17-10P, 
A-286, HNM, dll), Semi Austenitic (17-
7PH, PH 15-7 Mo, PH 14-8 Mo, dll), clan 
Martensitic (17-4 PH, Croloy 450 - XM-
25, IN-736, dll). Salah satu yang umum 
adalah 17-4 PH (Martensit, 17%Cr-
4%Ni 4%Cu-0,06%C-0,35Nb) clan 
17-7 PH (Semi austenit,17°loCr 7%Ni-
1,2%AI-0,07C). Matriks dari kedua baja 
tersebut pada saat pengerasan presipitasi 
adalah martensit. Pada 17-4 PH martensit 
terbentuk oleh pendinginan setelah 
perlakuan pelarutan, sedangkan pada 
17-7 PH martensit terbentuk dengan jalan 
transformasi plastis setelah perlakuan 
pelarutan atau dengan pendinginan 
dibawah temperatur kamar. Kalau 
dituakan pada 400-600 °C, pada 17-4 PH 
diperkuat dengan adanya presipitat yang 
kaya oleh Cu clan pada 17-7 PH ada 
Ni-AI. Baja ini sangat baik ketahanan 
korosinya dibandingkan dengan baja 
chrom 18% Cr. Baja ini dipergunakan 
untuk roda gigi, poros, pompa-pompa 
untuk fluida asam, katup, kulit luar dari 
pesawat terbang, komponen mesin jet, 
pegas, dsb.

Duplex Stainless Steel1.1.5. 

Dari diagram Schaeffler dapat 
dilihat bahwa bila kandungan Cr equivalent 
adalah sekitar 28% dan Ni equivalent 
adalah 6%, maka akan terbentuk dua fasa 
yaitu fasa austenit clan fasa ferit. Baja 
tahan karat paduan dua fasa ini disebut 
Baja tahan karat bertasa ganda (Duplex 
Stainless Steel). Komposisi yang umum 
adalah 25%Cr-5%Ni-1,5%Mo 0.03%C.
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Dalam baja tahan karat berfasa 
ganda ini kegetasan, mampu las clan 
kekurangan lainnya dari baja chrom 
tinggi diperbaiki dengan penambahan 
Ni, N, dsb. Perkembangan baru-baru 
ini dalam teknik pembuatan baja 
memungkinkan pembuatan baja seperti 
ini dimana pengurangan kadar karbon 
akan lebih mudah. Perbandingan antara 
fasa austenit clan ferit biasanya 60-40 
atau 40-60 tergantung kepada komposisi 
clan perlakuan panasnya, komposisi yang 
optimum adalah 50% austenit clan 50% 
ferit.

Baja tahan karat bertasa ganda dari 
fasa austenit dan fasa ferit ini mempunyai 
sifat yang istimewa yaitu masing masing 
memberikan pengaruh saling menutupi.

2.2. Struktur Kristal

Logam adalah merupakan 
kumpulan dari atom-atom ysng menyusun 
diri membentuk suatu kesatuan zat padat. 
Struktur tersebut sangat erat kaitannya 
dengan sifat-sifat dari logam.

Strukturnya dapat berubah apabila 
logam mengalami suatu perlakuan atau 
proses pengerjaan, hal ini menerangkan 
pula bahwa sifat logam akan berubah 
tergantung dari perubahan struktumya. 
Struktur kristal dari logam dapat kita 
ketahui dengan sebuah alat ukur yaitu 
Difraktometer.

2.2.1. Difraksi Sinar-X

Difraksi suatu sinar akan terjadi 
jika sinar tersebut dijatuhkan pada 
sejumlah celah (kisi), dimana jarak 
antar kisi hampirsama dengan panjang 
gelombang sinar tersebut. Karena jarak 
antar atom beraturan dan mendekati 
panjang gelombang sinar-X, maka Van 
Laue mengemukakan kemungkinan untuk 
mendifraksi sinar-X melalui atom-atom 
dalam kristal.

Apabila ditinjau dari pantulan 
sinar pada satu bidang dan dianggap 
bahwa sinar yang mengalami difraksi 
sebagai sinar yang dipantulkan oleh suatu 
bidang atom, maka akan didapat bahwa 
sudut pantul harus sama dengan sudut 
datang. (Gb. 2.9)

                    

Gb. 2.9. Pantulan sinar oleh satu bidang 
atom

Pada gb. 2.9. terlihat bahwa sinar I 
dan II akan sefasa, jka panjang lintasannya 
sama, maka AC=AB atau a = R. Untuk 
atom-atom dalam ruang, maka perlu 
dianalisa pemantulan oleh dua bidang 
sejajar yang berjarak d. (Gb. 2.10.)

Gb.2.10. Pemantulan sinar-X oleh atom-
atom pada dua bidang atom

Perbedaan lintasan sinar pada 
bidang pertama dan kedua pada muka 
gelombang K -K adalah MHAP. Dengan 
syarat bahwa sudut pantul sama dengan 
sudut datang dan sinar-X yang dipantulkan 
harus saling diperkuat, maka perbedaan 
lintasan ini harus merupakan kelipatan 
panjang gelombang.

Dalam hal ini, MH”P = 2d Sin θ = λ

Perumusan seperti diatas dinyatakan 
secara umum dalam Hukum Bragg :

2d sin θ = nλ
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Dimana : 

d  = Jarak antar bidang (A) 
θ = Sudut pantul L°).
λ  = Panjang gelombang sinar-X (A)  
n  = Bilang bulat, 1,2,3. . . .

Jarak bidang (d), dalam hukum Bragg 
diatas dapat dihitung seandainya indeks 
Miller dan jenis sel satuannya diketahui, 
maka jarak antar bidang hkl adalah :

Tabel 2.3. Rumus Jarak Antar Bidang 

Cobic 1/d2 = h2 + k2 + 12 / a2

Tetragonal 1/d2 = (h2 + k2) / a2 + 12 
/ c2

Heksagonal 1/d2 = 4/3 (h2 + hk + k2 / 
a2) + (12 / c2)

Orthorom-
bic

1/d2 = h2 /a2 + k2 / b2 + 
12/c2

Monoclinic 
1/d2 = 1 / sin2ᵝ h2 / a2 + 
k2sin2ᵝ /b2+12/c2-2hlcos 

ᵝ / ac

Keterangan :  

a = panjang sisi kristal 
c = panjang sisi kristal 
α = sudut antar sisi

ᵝ = sudut antar sisi
hkl = indeks miller bidang bersangkutan

2.2.2. Geomitri Kristal

2.2.2.1.   Kristal

Semua logam akan membentuk 
kristal pada saat bahan tersebut membeku. 
Hal ini berarti bahwa atom-atom akan 
mengatur diri secara teratur dan berulang 
dalam pola tiga demensi. Struktur seperti 
ini disebut sebagai kristal. Struktur 
kristal yang paling elementer ialah kisi 
kubus sederhana. (Gb.2.11.). Struktur ini 
ialah jenis sel dasar (structure cell) yang 

dijumpai untuk kristal ionik, seperti NaCI 
dan LiF.

Tiga sumbu yang tegak lurus satu 
sama lain ditempatkan sembarang melalui 
salah satu sell sudut. Bidang serta arah 
kristalografi akan ditetapkan terhadap 
sumbu ini menurut Indeks Miller. Sebuah 
bidang kristal ditetapkan oleh panjang 
perpotongan pada ketiga sumbu yang 
diukur dari titik awal sumbu koordinat.

Gb. 2.11. Struktur kubus sederhana NaCl

2.2.2.2.  Sel Satuan

Atom-atom yang tersusun 
berulang, merupakan karakteristik krista, 
gambar 2.12.

      

Gb. 2.12. a. Kisi kristal   b. Sel satuan

2.2.2.3.  Sistem Kristal

Kristal kubus mempunyai 
pola yang sama pada ketiga sumbu 
kristalografinya. Dan sudut antara ketiga 
sumbu kristal sama dengan 90° atau a=b=c 
dan a = p = Y = 90°. Ada 7 sistem kristal 
dengan karakteristik geomitrinya seperti 
pada tabel 2.4.
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Tabel 2.4. SISTIM KRISTAL

SISTIM SUMBU SUDUT 

Cubic a = b = c  =   =   = 90o

Tetragonal a = b   c  =  =   = 90o

Orthorombic a   b  c  =  =   = 90o

Rhombohendral a = b = c  =  =    90o

Hexagonal a = b   c  =  =  = 90o = 120o

Monoclinic a   b   c  =  = 90o  

Triclinic  a   b   c  =      90o

 

2.2.2.4.  Struktur Kristal

Struktur kristal yang merupakan 
dasar dari seluruh sistim kristal adalah 
kubus dan heksagonal. Kristal kubus 
terdiri dari tiga bentuk kisi yaitu Kubus 
sedefiana, kubus pusat badan (Body 
Centerd Cubic = BCC) dan kubus pusat 
muka (Face Centerd Cubic).

Suatu kisi adalah adalah pola 
yang berulang dalam tiga demensi yang 
terbentuk dalam kristal. Sebagian besar 
logam memiliki kisi kubus pusat muka 
(Body Centerd Cubic = BCC) dan kubus 
pusat muka (Face Centerd Cubic).

2.2.2.5.  Arah dan Bidang Kristal

Suatu kristal mempunyai arah dan 
bidang. Sifat kristal akan tergantung pada 
arah dan bidangnya. Sebagai contoh dapat 
disebutkan bahwa modulus elastisitas besi 
dalam arah diagonal ruang lebih besar dari 
pada moduluselastisitas dalam arah rusuk 
kubus. Sebaliknya permeabilitas magnet 
dari besi memiliki nilai terbesar dalam 
arah sejajar dengan rusuk sel satuan. 
Selain dari pada itu bidang kristal yang 
berubah arah karena adanya gaya luar 
yang dikenakan pada logam juga akan 
mempengaruhi sifat dan perilaku bahan 
seperti sifat kemagnetan, titik luluh, dsb.

2.3. Korosi 

Korosi Aqueous (basah) akibat 
adanya perbedaan potensial pada antar 
muka, maupun secara struktur mikro 
logam dan logam tersebut berada didalam 
cairan elektrolit sehingga terjadi reaksi 
elektrokimia.

Perbedaan potensial disebabkan oleh 
beberapa factor antara lain :

Dua pasangan logam yang berbeda 1. 
secara komposisi kimia seperti 
Stainless Steel dengan Carbon Steel.
Perbedaan temperatur (panas dan 2. 
dingin) 
Adanya tegangan sisa (3. Residual 
stress)
Perbedaan potensial antar unsur 4. 
senyawa dalam paduan logam. 

Logam yang memiliki potensial 
yang lebih negatif, disatu pihak akan 
larut kedalam elektrolit, disini dikatakan 
bahwa logam tersebut bertindak sebagai 
anoda dimana reaksi oksidasi atau ionisasi 
dari logam terjadi, sehingga logam larut 
kedalam elektrolit dalam bentuk ionnya.

Dipihak lain logam yang lebih mulia 
akan bertindak sebagai katoda, dimana 
yang terjadi dipermukaannya adalah 
reaksi reduksi yang dapat menghasilkan 
evolusi hidrogen atau pengendapan dari 
suatu unsur dipermukaan katoda.

Mekanisme dan macam-macam bentuk 
korosi

Menurut jenis reaksinya korosi 
dapat digolongkan sebagai Chemichal dan 
Electrical corrosion. Chemical corrosion 
yaitu korosi yang terjadi dengan reaksi 
kimia secara murni, yang terjadi tanpa ikut 
sertanya elektronik. Ini biasanya terjadi 
pada temperatur tinggi atau dalam keadaan 
kering, seperti misalnya korosi pada katup 
motor bakar. Electrochemical corrosion 
terjadi bila reaksinya berlangsung dengan 
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suatu electrolit, cairan yang mengandung 
ion-ion.

Reaksi ini berlangsung dengan 
adanya air/uap air. Reaksi semacam inilah 
yang paling banyak terjadi pada reaksi 
korosi.

Bila sepotong logam dicelupkan 
ke dalam larutan electrolit, maka beberapa 
atom logam akan larut ke dalam elektrolit 
dengan melepaskan sejumlah elektron :

M ←→Mn+ + ne 

Reaksi oksidasi ini segera 
mencapai keseimbangan, yaitu bila laju 
pembentukan ion logam + elektron sama 
dengan laju pembentukan logam dari 
larutan. Pada keadaan ini potongan logam 
itu kelebihan sejumlah elektron sehingga 
bermuatan listrik. Besamya muatan listrik 
ini dinamakan elektrode potensial dad 
logam itu.

      

Gambar 2.14. Reaksi elektroda Iron - 
Cooper

 
Besarnya electrode potensial 

ini tergantung pada chemical activity 
dari logamnya dan jenis elektrolitnya. 
Besarnya electroda potensial menyatakan 
besarnya kecenderungan logam untuk 
larut/terkorosi dalam elektrolit tadi. 

Mengukur besarnya elektroda 
potensial dari satu elektrode (logam) 
tidaklah mungkin. Maka untuk mengukur 

besarnya electrode potensial suatu logam 
dilakukan pengukuran besarnya elecrode 
potensial antara logam itu dengan suatu 
electrode standar biasanya hydrogen 
dalam suatu elektrolit tertentu. 

Metal Reaction
Electroda 
Potensial

Eo (V)
Note

Au  --à
2 H2O--à
Pt --à
Ag --à
Fe2+  --à
4(OH)- --à
Cu --à

      Au3+  + 3 e- 

     O2 + 4 H+ + 4 e-

     Pt4+ + 4 e-

      Ag+ + e-

     Fe3+ + e-

     O2 + 2 H2O + 4e-

     Cu2 + 2e-

+ 1.50
+ 1.23
+ 1.20
+ 0.80
+ 0.77
+ 0.40
+ 0.34

Katodik 
(mulia)

H2  --à      2H+ + 2 e- 0.000 Refence

Pb --à
Sn --à
Ni --à
Fe --à
Cr --à
Zn --à
Al --à
Mg --à
Na --à
K --à
Li --à

     Pb2+ + 2 e-

     Sn2+ + 2 e- 
     Ni2+ + 2 e-

     Fe2+ + 2 e-

     Cr2+ + 2 e-

     Zn2+ + 2 e-

     Al3+ + 3 e- 
     Mg2+ + 2 e-

     Na+ + e-

     K+ + e-

     Li+ + e- 

-0.13
-0.14
-0.25
-0.44
-0.74
-0.76
-1.66
-2.36
-2.71
-2.92
-2.96

Anodik 
(aktif)

Tabel 2.5 Standart electrode potensial 

Dalam hal ini hydrogen dianggap 
mempunyai electroda potensial nol. Pada 
tabel 2.5 dapat dilihat harga elecroda 
potensial. dari beberapa logam. Logam 
dengan electroda potensial yang lebih 
negatif berarti lebih mudah terkorosi, 
yang lebih positif lebih mulia, tidak 
terkorosi. 

Bila elektron yang terkumpul 
pada potongan logam tadi dapat mengalir 
kesuatu tempat lain, maka keseimbangan 
akan terganggu, dan reaksi akan berlanjut 
ke kanan yaitu makin banyak atom 
logam yang larut menjadi ion logam dan 
makin banyak elektron yang disalurkan 
ke tempat lain itu. Dalam hal ini logam 
tempat terjadinya reaksi oksidasi di atas 
akan berfungsi sebagai anoda, reaksi 
yang terjadi di anoda dinamakan reaksi 
anodik. Elektron yang dihasilkan di anoda 
dialirkan ke tempat lain yaitu katoda. 
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Katoda ini dapat berupa logam lain yang 
dihubungkan dengan potongan logam 
anoda, atau bagian lain dari potongan 
logam yang di celupkan ke dalam electrolit 
tadi (gambar 2.15)

Gambar 2.15. skematik ilustrasi korosi 
logam 

Pada katoda akan terjadi reaksi 
katodik yang mengkonsumsi elektron 
yang mengalir dari anoda. Reaksi katodik 
yang sering terjadi adalah salah satu atau 
beberapa dari reaksi. 

2 H+ + 2 e  àH2 (Hydrogen evolution)

O2 + 4 H+  + 4 e àH2O (Oxygen reduction, 
acid solution)

O2 + 2 H2O + 4 e à4 OH- (Oxygen 
reduction, basic/neutral solution)

Bila pada katoda terjadi Hydrogen 
evolution dan oxygen reduction, maka 
jumlah elektron yang dikonsumsi akan 
makin banyak, makin banyak juga 
elektron yang harus dihasilkan di anoda, 
berarti makin banyak atom logam yang 
menjadi ion, laju korosi makin tinggi. 
Korosi akan makin hebat bila elektrolit 
juga mengandung sejumlah oksigen 
terlarut. Sebaliknya bila salah satu reaksi 
(anodik atau katodik) dapat dihambat, 
maka reaksi korosi secara keseluruhan 
juga akan terhambat. 

Suatu reaksi korosi dapat 
berlangsung bila ada bagian yang 
berfungsi sebagai anoda (yang terkorosi) 
dan ada bagian lain yang berfungsi sebagai 

katoda, yang berhubungan satu sama lain, 
dinamakan galvanic cell. Galvanic cell 
terjadi karena perbedaan potensial antara 
dua bagian itu. 

Ada tiga jenis galvanic cell yaitu : 

Composition cell 1. 

Composition cell dapat terjadi 
antara dua logam yang berbeda, karena 
setiap logam memiliki electroda 
potensial yang berbeda (tabel 2.5). 
Logam dengan electroda potensial 
yang lebih positif (lebih mulia) akan 
menjadi katoda dan yang lebih negatif 
akan menjadi anoda. Lebih besar 
perbedaanya lebih besar juga laju 
korosi yang akan terjadi.

Perbedaanya potensial juga dapat 
terjadi dalam satu logam/paduan. Ini 
dapat terjadi karena/pada :

Adanya a) impurity pada structur 
mikro, yang biasanya terkumpul 
pada batas butir kristal. 
Adanya perbedaan orientasi butir b) 
kristal 
Adanya perbedaan komposisi c) 
dalam suatu butiran kristal 
Adanya lebih dari satu fase d) 

Concentration cell 2. 

Concentration cell yaitu sel 
galvanik yang terjadi karena salah 
satu bagian logam berada dalam satu 
elektrolit dengan konsentrasi yang 
berbeda. 

Stress cell 3. 

Srees cell terjadi karena adanya 
bagian yang mengalami tegangan yang 
berbeda dengan bagian lain. Misalnya 
akibat deformasi dingin, atau karena 
perlakuan panas. 
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Dilihat dari betuknya korosi dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa 
kelompok, yaitu :

Uniform corrosion a)  yaitu korosi 
yang terjadi pada seluruh 
permukaan logam/ paduan yang 
bersentuhan dengan elektrolit. 
Galvanic corrosion b) terjadi bila 
dua logam yang berbeda berada 
dalam satu elektrolit 
Crevice corrosion  c) t e r j a d i 
pada celah-celah yng sempit. 
Pada celah terjadi konsentrasi sel, 
sehingga terjadi korosi.
Pitting corrosion d) merupakan 
korosi yang terlokalisir pada 
suatu atau beberapa titik yang 
mengakibatkan terjadinya lubang 
kecil yang dalam. 
Intergranular corrosion e) korosi 
yang terjadi pada batas butir. 
Batas butir sering kali merupakan f) 
tempat mengumpulnya impurity 
atau suatu presipitat, juga 
merupakan daerah yang lebih 
tegang. 
Selection leaching g) yaitu larutnya 
salah satu komponen saja dari suatu 
paduan, dan ini menyebabkan 
paduan yang tersisa akan menjadi 
berpori dan kekuatannya akan 
banyak berkurang 
Erosion corrosion h) korosi yang 
dipercepat oleh adnya erosi yang 
ditimbulkan oleh gerakan cairan. 
Stress corrosion  i)  yaitu 
korosi yang timbul sebagai akibat 
bekerjanya tegangan dan media 
yang korosif 

Faktor yang mempengaruhi korosi :
Jenis dan konsentrasi elektrolit. 1. 
Tidak semua elektrolit akan 
berpengaruh sama terhadap suatu 
logam/paduan. 

Adanya oksigen terlarut pada 2. 
elektrolit 
Temperatur yang makin tinggi 3. 
Kecepatan aliran/gerakan 4. 
elektrolit yang makin tinggi juga 
akan mempercepat kerusakan 
akibat korosi. Tetapi perlu diingat 
bahwa pittig dan crevice corrosion 
justru terjadi pada elektrolit yang 
tidak mengalir. 
Jenis logam/paduan 5. 

 
2.4. Metalografi 

Metalografi adalah suatu metoda 
pengematan structur mikro dari suatu 
logam melalui beberapa prosedur yang 
sudah baku, seperti pemilihan sample, 
penggerindaan, pemolesan, peng-
etsa-an, dan pembuatan foto dengan 
menggunakan microskop. Setiao tahapan 
harus dilakukan dengan sempurna dn 
hati-hati, oleh karena tanpa itu maka 
pengamatan yang dilakukan tidak dapat 
sempurna pula. 

METODOLOGI PENELITIAN3. 
Metoda penelitian yang akan 

dilakukan adalah :

Merumuskan permasalahan dan a) 
batasan masalah 
Melakukan persiapan contoh yang b) 
akan dicold-working 
Melakukan cold work material c) 
stainless steel type 304, 304L, 316, dan 
316L dengan cara rolling/bending 
Melakukan pengamatan terhadap d) 
perubahan yang terjadi, apakah sudah 
terdapat perbedaan antara material 
asli dan yang sudah dilakukan 
cold working, di dalam langkah ini 
dilakukan uji kemagnetan. 
Melakukan penyiapan spesimen e) 
untuk dilakukan pengujian dari kedua 
material yang meliputi penyiapan 
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specimen untuk struktur mikro, korosi, 
komposisi, tarik dan kekerasan. 
Melakukan evaluasi hasil ujif) 
Melakukan perhitungan terhadap g) 
perbedaan struktur kristal antara 
Austenit (Struktur kristal FCC = Face 
Centerd Cubic) dengan Martensit 
(Struktur kristal BCT = Base Centered 
Tetragonal)
Pengambilan kesimpulan h) 

PERCOBAAN DAN ANALISA 4. 
HASIL 

4.1. Percobaan Pengerjaan Dingin 
(Cold Working)

Percobaan yang dilakukan adalah 
pengerjaaan dingin dengan melakukan 
bending terhadap material Stainless Steel 
Type 304, 304L, 316 dan 316L dengan 
ketebalan 10 mm. 

Sebelum melakukan bending 
terhadap material dipastikan sifat 
kemagnetan dari masing-masing material 
yang akan diuji. 

Stanless 
Steel Hasul Uji

Type 304 Non Magnetic

Type 304L Non Magnetic

Type 316 Non Magnetic

Type 316L Non Magnetic

Tabel 4.1 Hasil Uji Sifat Kemagnetan

Material yan sudah diuji 
masing-masing dipotong lebar 10 
mm dengan panjang 250 mm untuk 
kemudian dibending. Dalam melakukan 
bending selalu diamati terhadap setiap 
perubahan yang terjadi, terutama sifat 
kemagnetannya. 

Percobaan ini dilakukan dengan 
menggunakan Universal Testing Machine 

merk TORSEE tipe RL-30-S kapasitas 
30.000 kgf, milik Laboratorium Pengujian 
Mekanik PT.Petrokimia Gresik. 

Pengerjaan dingin (bending) yang 
dilakukan ada 4 tahapan dengan sudu 
yang berbeda yaitu mulai 30º , 60º , 90º 
dan 180º. 

4.1.1. Percobaan 1 (sudut 30º)

Gambar 4.1. Kondisi awal untuk 
percobaan 1,2 dan 3

Gambar 4.2 Material dibending hingga 
sudut 30º

4.1.2. Percobaan 2 (sudut 60º)

Gambar 4.3 Material dibending hingga 
sudut 60º
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4.1.3. Percobaan 3 (sudut 90º)

Gambar 4.4. Material dibending hingga 
sudut 90º

4.1.4. Percoban 4 (sudut 180º)

Gambar 4.5 Kondisi awal untuk 
percobaan 4 

Gambar 4.6. Material dibending hingga 
sudut 180º

Setelah dilakukan percobaan didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

Stainless 
Steel awal sudut 

30º
sudut 
60º

sudut 
90º 

sudut 
180º

Type 304 NM M M M M

Type 304L NM NM NM NM NM

Type 316 NM NM NM NM NM

Type 316L NM NM NM NM NM

M=Magnetik, NM=Non Magnetic

Tabel 4.2. hasil uji sifat kemagnetan

Dari hasil pengerjaan dingin (cold 
working) dengan cara bending, dapat 
disimpulkan bahwa yang mengalami 
perubahan sifat kemagnetan adalah 
material Stainless Steel jenis Austenitik 
type 304, sehingga hanya material ini yang 
dilakukan penelitian lebih lanjut setelah 
terjadi perubahan sifat kemagnetannya. 

Dari perubahan yang terjadi akan 
dilakukan pengujian-pengujian untuk 
mengetahui secara rinci perubahan sifat-
sifat lain, sebagai akibat perubahan sifat 
kemagnetannya. 

4.2. Pengujian Material Sebelum dan 
Sesudah di Cold Working. 

4.2.1. Pengujian Komposisi Kimia 

Hasil pengujian komposisi kimia :

C 
( % )

Mn
( % ) 

P 
( % )

S
( % )

Si
( % )

Cr
( % )

Ni
( % )

NM1 0.078 1.76 0.035 0.024 0.66 18.53 8.93

NM2 0.073 1.68 0.041 0.028 0.71 18.60 8.45

NM3 0.077 1.80 0.036 0.027 0.69 18.49 8.42

Rata2 0.076 1.75 0.037 0.026 0.69 18.54 8.42

M1 0.077 1.80 0.033 0.027 0.69 18.60 8.40

M2 0.070 1.79 0.040 0.029 0.70 18.55 8.44

M3 0.079 1.74 0.036 0.028 0.68 18.53 8.45

Rata2 0.075 1.78 0.036 0.028 0.68 18.56 8.43

Keterangan : 

NM = Mat’I SS type 304 Non Magnetic
M    = mat’I SS type 304 Magnetic 

Tabel 4.3. Tabel hasil uji komposisi 
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4.2.2. Pengujian Tarik

Hasil uji tarik :
INDENT OF 

SAMPLE
TS 

(kgf/mm2)
YS 

(kgf/mm2)
E
%

NM 1 58.50 22.25 42.89

NM 2 58.02 22.40 41.15

NM 3 58.75 22.92 43.28

M 1 60.84 23.18 37.37

INDENT OF 
SAMPLE

TS 
(kgf/mm2)

YS 
(kgf/mm2)

E
%

M 2 60.92 23.46 38.72

M 3 61.93 24.36 37.90

Keterangan : 
NM : Stainless steel type 304 (Non Magnetic) 
M : Stainless steel type 304 (Magnetic)

Tabel 4.4. Hasil uji tarik

4.2.3. Pengujian Kekerasan Brinell 
dan Rockwell

Hasil uji kekerasan Brinell :a. 
INDENT OF 

SAMPLE
HARDNESS 

VALUE (BHN)
AVERAGE 

(BHN)

NM 1 182.22

NM 2 184.40 183.35

NM 3 183.44

M 1 308.17

M 2 317.56 317.90

M 3 327.97

Table 4.5. Hasil uji Hardness Brinell

b. Hasil uji kekerasan Rockwell :
INDENT OF 

SAMPLE
HARDNESS 

VALUE (BHN)
AVERAGE 

(BHN)

NM 1 90.5

NM 2 91.0 90.6

NM 3 90.3

M 1 108.5

M 2 107.4 107.8

M 3 107.5

Tabel 4.6. Hasil uji Hardness Rockwell B.      

4.2.4. Metalografi 

Hasil metalografi :

Gambar 4.9. Hasil photo material SS type 
304 pembesaran 200 kali 

Gambar 4.10. Hasil photo material SS 
type 304 pembesaran 400 kali 

Gambar 4.11. Hasil photo material SS 
type 304 pembesaran 200 kali 
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Gambar 4.12. Hasil photo material SS 
type 304 pembesaran 200 kali 

4.2.5. Percobaan Korosi 

Percobaan korosi dilakukan 
untuk melihat perbedaan yang nyata dari 
perubahan sifat dari stainless steel type 
304 akibat pengerjaan dingin (cold work). 
Karena material ini banyak dipergunakan 
karena sifat tahan korosinya yang baik. 

Percobaan yang dilakukan adalah 
dengan cara meletakkan specimen uji 
kedalam larutan asam yang diputar 
dengan magnetic stirrer dengan tujuan 
untuk memperkaya oksigen. Larutan 
yang dipergunakan adalah HCl (Asam 
Klorida) 37 %. 

Hasil percobaan korosi :

No Kode
specimen

K1
1 hari (gr/

mm2)

K2
2 hari (gr/

mm2)

K3
3 hari (gr/

mm2)

K4
4 hari (gr/

mm2)

K5
5 hari (gr/

mm2)

K6
6  hari (gr/

mm2)

1. NM 1 0.001947 0.003948 0.006137 0.008479 0.010094 0.012156

2. M 1 0.004246 0.008424 0.012605 0.016868 0.02091 0.025461

(mpy) (mpy) (mpy) (mpy) (mpy) (mpy)

3. NM 3 5.463078215 5.539283584 5.739675479 5.9474057 5.664429734 5.684638269

4. M 3 11.19140998 11.8186675 11.78879305 11.831945 11.73418917 11.90663118

Tabel 4.7. Laju korosi.

Gambar 4.14. Laju korosi

4.3. Analisa Perhitungan Struktur 
Kristal 

Perubahan yang terjadi pada sifat 
mekanik dan korosi adalah merupakan 
akibat dari perubahan struktur kristak 
pada material stainless steel type 304. 

Perubahan struktur kristal yang 
terjadi adalah dari pengerjaan dingin 
(cold working). 

Transformasi yang terjadi adalah 
berubahnya fasa austenit dengan struktur 
kristal FCC (Face Centered Cubic) 
menjadi fasa dengan struktur BCT (Body 
Centered Tetragonal) sebagai akibat dari 
terperangkapnya atom karbon. 
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Gambar 4.15. Model susunan atom pada 
transformasi FCC ke BCT

4.3.1. Penentuan jarak antar bidang (d) 

Pada perhitungan ini sumber 
radiasi yang dipakai adalah sumber yang 
paling sering dipakai yaitu CuKa dengan 
panjang gelombang (  λ   ) 1.5405 Aº

Untuk mendapatkan jarak antar 
bidang d (hkl) diperlukan data panjang 
sisi kristal a untuk BCC, a & c untuk 
BCT. Dari literature “ Element of X- Ray 
Diffaction” diperoleh rumusan a dan c. 

Rumus untuk FCC (Austenit)
a = 3.555 + 0.044 C .

Dimana :  
a = panjang sisi kristal 
C = persen berat dari komposisi 
Carbon 

Perhitungan (dari persamaan 11) :
a = 3.555 + (0.044 x 0.076)
a = 3.558344 Aº

Dimana : 
kadar C = 0.076 % (hasil uji komposisi)

Rumus untuk BCT (Martensit) 
a = 2.867 – 0.013C .
c = 2.867 + 0.116C

Dimana : 
a = panjang sisi kristal 
c = panjang sisi kristal 
C = persen berat dari komposisi 
Carbon   

Perhitungan :
a = 2.867 – 0.013C
a = 2.867 – (0.013 x 0.075)
a = 2.866025 AO

c = 2.867 + 0.116C
c = 2.867 + (0.116 x 0.075)
c = 2.8757 AO

Dimana : 
kadar C = 0.075 % (hasil uji komposisi), 
dengan mengetahui indeks Miller dan 
sel satuan maka jarak antar bidang dari 
sel satuan dapat dihitung.

Rumus untuk FCC (Face Centered Cubic) :
1/d2 = h2+k2+l2/a2

Hasil Perhitungan :
H k L d
1 1 0 2.5161
2 0 0 1.7792
2 1 1 1.4527
2 2 0 1.2581
3 1 0 1.1252
2 2 2 1.0272
3 2 1 0.9510
4 0 0 0.8896
4 1 1 0.8387
3 3 0 0.8387
4 2 0 0.7957

Tabel 4.8. Dhkl untuk FCC (Austenit)
Rumus untuk BCT (Body Centered 
Tetragonal) 

l/d2 = (h2+k2)/a2+l2/c2
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Hasil perhitungan :
h k l d
1 1 0 2.0266
2 0 0 1.4330
2 1 1 1.1707
2 2 0 1.0133
3 1 0 0.9063
2 2 2 0.8283

Tabel 4.9. Dhkl untuk BCT (Martensit).

4.4. ANALISA HASIL

Dari data-data hasil pengujian 
dan uji laju korosi yang telah dilakukan, 
maka perlu dibandingkan data sebelum 
dan sesudah pengerjaan dingin. 

Parameter Satuan Spec 
SS 304

Hasil uji

NM M
Komposisi Kimia 

C % 0.80 0.076 0.075

Mn % 2.0 1.75 1.76

P % 0.045 0.037 0.036

S % 0.045 0.026 0.028

Si % 0.75 0.69 0.69

Cr % 18-20 18.54 18.56

Ni % 8-10.5 8.42 8.43

Tarik 
TS Kg/mm2 52.5 58.38 61.23

MPa 515 572.57 600.48

YS Kg/mm2 20.9 22.52 23.67

MPa 205 220.86 232.13

E % 40 42.44 38.00

Kekerasan 
Brinell BHN 202 183.35 317.9

Rockwell B HRB 92 90.6 107.8

Tabel 4.10. Hasil uji dan spesifikasi

Dari data diatas terlihat komposisi 
kimia material setelah dilakukan 
perlakuan dingin tidak terjadi perubaahan 
yang signifikan. Dari data uji tarik 
terlihat bahwa adanya kenaikan nilai 
Tensile strength dan Yield Strength serta 
penurunan Elongation. Adapun pada 
pengujian kekerasan terlihat bahwa terjadi 
perubahan yang sangat signifikan hasil uji 
setelah pengerjaan dingin menunjukkan 
bahwa material menjadi keras. 

Pada percobaan laju korosi 
terlihat jelas bahwa laju korosi Material 
Stainless type 304 akibat cold working 
lebih tinggi. 

Hal tersebut diakibatkan oleh 
telah berubahnya struktur kristal dari 
FCC (Face Centered Cubic) menjadi BCT 
(Base Center Tetragonal)

Gambar 4.16. perubahan struktur kristal 
dan panjang sisi kristal. 

Dari perhitungan Struktur kristal 
terlihat jelas adanya perubahan tersebut. 
Terutama pada panjang sisi kristal a = 
3.558344 Aº (untuk FCC) dan a = 2.866025 
Aº, c = 2.8757 Aº (untuk BCT). Perubahan 
ini diakibatkan oleh terjebaknya atom C, 
pada saat proses pengerjaan dingin. 

Non Magnetic Magnetic

No H k l d 2θ (Aº) d 2θ (Aº)

1 1 1 0 2.5161 35.6517 2.0266 44.6764

2 2 0 0 1.7792 51.3068 1.4330 65.0278

3 2 1 1 1.4527 64.0412 1.1707 82.2854

4 2 2 0 1.2581 75.5047 1.0133 98.9541

5 3 1 0 1.1252 86.3952 0.9063 116.3947

6 2 2 2 1.0272 97.1548 0.8283 136.8514

7 3 2 1 0.9510 108.1783 - -

8 4 0 0 0.8896 119.9603 - -

9 4 1 1 0.8387 133.3793 - -

10 3 3 0 0.8387 133.3793 - -

11 4 2 0 0.7957 150.9563 - -

Tabel 4.24.  Perbandingan dhkl dan 2θ. 
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Pada kedua material tersebut 
sudah berbeda, pada hkl yang sama terlihat 
perbedaan yang sangat signifikan dari jarak 
antar bidang (dhkl) dan sudut pantulnya.

KESIMPULAN DAN SARAN5. 

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Material Stainless Steel type 304 akan 
berubah sifatnya apabila mengalami 
deformasi akibat pengerjaan dingin 
setelah mengalami deformasi plastis, 
Perubahan yang terjadi antara lain :

Struktur kristalnya dari FCC a) 
menjadi BCT
Sifat kemagnetanya dari non b) 
magnetik menjadi magnetik
Sifat mekanik (Tarik dan c) 
kekerasan) menjadi lebih keras 
dan lebih getas.
Sifat ketahanan korosinya d) 
menurun drastis terutama 
dengan HCl.

5.1.2. Pengaruh banyaknya unsur carbon 
(C) dan Nickel (Ni) terhadap cold 
working pada Stainless stell adalah : 

Semakin kecil unsur Carbon a) 
(C),  maka semakin kecil 
kemungkinan terjadi perubahan 
struktur kristal dari Face 
Centered Cubic (FCC) menjadi 
Body Centered Tetragonal.
Semakin tinggi unsur Nickel b) 
(Ni), maka semakil kecil 
kemungkinan perubahan fasa 
austenitnya, karena unsur Nickel 
pada stainless steel berfungsi 
sebagai austenit stabilizer (Ni 
untuk stabilizer minimal 8 %)

5.2. Saran

Sedapat mungkin hindari proses a) 
pengerjaan dingin (cold working) 
dan apabila terpaksa melakukan perlu 

hati-hati, karena akan mengakibatkan 
perubahan sifat mekanik sehingga 
kekuatannya tidak sesuai lagi dengan 
yang diharapkan
Apabila pada suatu instalasi, maka b) 
untuk daerah bengkok-an (elbow), 
sebaiknya digunakan material Stainless 
Steel type 304L atau type 316.
Hindarkan pemakaian Stainless Steel c) 
type 304 pada lingkungan chlorida, 
karena material ini tidak tahan korosi 
pada lingkungan ini, terutama dengan 
HCl
Untuk pembuatan konstruksi yang d) 
bertujuan untuk ketahanan korosi 
sebaiknya menggunakan material 
minimal Stainless Steel type 304L
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