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ABSTRAK 

 

 

 

Sejak dahulu manusia berusaha menciptakan material baru yang memiliki 

kontrusi yang kuat, kaku,ringan dan juga murah. Struktur sarang lebah merupakan 

material buatan manusia yang memiliki geometri sarang lebah untuk 

meminimalisir jumlah material yang digunakan, untuk mencapai bobot minimal 

sehingga didapatkan massa yang ringan terhadap konstruksi tersebut. Struktur 

sarang lebah ini umumnya digunakan pada aplikasi kedirgantaraan, transportasi, 

perlombaan (F1) dan banyak lagi industri-industri yang lainnya. Secara umum 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat deformasi, tegangan regangan 

yang terjadi pada struktur sarang lebah yang diuji tekan secara statis. Sarang lebah 

dibuat menggunakan material aluminium dengan ketebalan 0,4 mm kemudian 

dibentuk dengan ukuran hexagonal yang bervariasi yaitu 2 mm, 4 mm dan 6 mm. 

Pengujian tekan ini dilakukan menggunakan alat uji Universal Testing Machine 

dengan 2 posisi yaitu horizontal dan vertikal. Spesimen ditekan hingga mendapati 

titik rusak yang terlihat pada grafik. Adapun hasil yang telah didapati dari 

pengujian tekan ini berupa nilai deformasi serta gaya maksimum yang bekerja 

terhadap spesimen. Dari hasil perbandingan variasi ukuran hexagonal dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar ukuran hexagonal sarang lebah maka semakin 

besar deformasi yang terjadi. 

 

Kata kunci: Aluminium, Sarang Lebah, Deformasi, Universal Testing Machine  
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ABSTRACT 

 

 

 

Since long ago humans tried to create new materials that have strong, rigid, 

lightweight and inexpensive construction. The honeycomb structure is a man-

made material that has a honeycomb geometry to minimize the amount of material 

used, to achieve a minimum weight so that a light mass is obtained from the 

construction. This honeycomb structure is generally used in aerospace, 

transportation, race (F1) applications and many other industries. In general, the 

purpose of this study is to determine the level of deformation, strain stress that 

occurs on the honeycomb structure tested by static pressure. Honeycomb is made 

using aluminum material with a thickness of 0.4 mm then formed with varying 

hexagonal sizes of 2 mm, 4 mm and 6 mm. Press testing is carried out using 

Universal Testing Machine test equipment with 2 positions namely horizontal and 

vertical. The specimen is pressed to find the broken spot seen on the graph. The 

results that have been found from this compressive test are deformation values 

and maximum forces acting on the specimens. From the comparison of hexagonal 

size variations it can be concluded that the greater the hexagonal size of the 

honeycomb, the greater the deformation that occurs. 

 

Keywords: Aluminum, Honeycomb, Deformation, Universal Testing Machine 
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Notasi                                                                                                          Satuan 

 

A = Luas Penampang mm2 

F = Gaya yang bekerja sebagai penekanan N 

l = Panjang Awal mm 

Δl = Perubahan panjang mm 

σ = Tegangan  Mpa 

e = Regangan  mm/mm 

l0 = Panjang mula-mula  mm 

p = Panjang  mm 

l = Lebar  mm 

δ = Deformasi  mm 

Δ = Deformasi  mm 

E = Modulus elastisitas material N/m 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, membuat manusia 

menjadi semakin tertantang untuk dapat mengembangkan hal-hal baru yang 

hasilnya akan mempunyai nilai lebih dari penemuan sebelumnya. Kelebihan yang 

diperoleh akan bernilai guna, ekonomis, praktis, dan efisien. Terutama yang 

berhubungan dengan bidang konstruksi manufaktur yang sangat diperlukan di 

industri zaman sekarang. Dalam hal ini mendorong manusia untuk menciptakan 

material baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Struktur sarang lebah 

merupakan struktur (material) alami atau buatan manusia yang memiliki geometri 

berbentuk sarang lebah. Dari bentuk struktur ini dimanfaatkan untuk 

meminimalisasi jumlah penggunaan material yang bertujuan untuk mencapai 

bobot massa yang ringan dan biaya yang relatif murah terhadap konstruksi 

tersebut. 

 Industri yang telah memanfaatkan struktur ini diantaranya industri pesawat 

terbang, perkapalan, otomotif dan bangunan. Selain ditujukan kepada massa 

material konstruksi yang ringan, juga didapatkan tingkat fleksibilitas yang cukup 

besar dari pemilihan material komposit tersebut. Maka dalam proses produksinya 

banyak menggunakan alat-alat atau mesin untuk menguji kualitas suatu material, 

salah satunya kekuatan dari material tersebut. Penggunaan mesin tersebut banyak 

digunakan oleh perusahaan besar maupun kecil, mesin mempunyai berbagai jenis 

klasifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Mesin yang digunakan 

untuk menentukan faktor statis dan dinamis . Setiap material yang diberikan 

beban akan mengalami perubahan bentuk atau disebut juga dengan deformasi. 

Deformasi ini dapat dihitung nilainya dan mengetahui tegangan regangan yang 

terjadi pada material tersebut. material memegang peranan penting dalam 

konstruksi terutama konstruksi mesin, dimana pada bagian-bagian tertentu 

deformasi sangat tidak diinginkan. 

 Dengan latar belakang ini maka penulis akan melakukan penelitian sebagai 

tugas sarjana dengan judul “Kajian Eksperimen Deformasi Tekan Pada Struktur 

Sarang Lebah Dengan Variasi Ukuran Hexagonal yang Diuji Secara Statis. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah di dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana menganalisa deformasi tekan pada struktur sarang lebah yang 

memiliki ukuran hexagonal 2 mm,4 mm dan 6 mm menggunakan pengujian tekan 

statis  

b. Bagaimana mengetahui kekuatan material sarang lebah pada variasi ukuran 

hexagonal 

1.3. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup diperlukan untuk menghindari pembahasan atau pengkajian 

yang tidak terarah agar dalam pemecahan masalah dapat mudah dilaksanakan. 

Maka penulis akan membahas masalah yang berkaitan dengan : 

1. Ukuran hexagonal pada struktur sarang lebah yang di gunakan adalah  2 mm, 4 

mm  dan 6 mm, dengan bahan aluminium. 

3. Pengujian menggunakan mesin alat uji tekan statis (Universal Testing 

Machine). 

4. Deformasi yang terjadi pada struktur sarang lebah dengan ukuran variasi 

hexagonal 

5. Kekuatan dan ketahanan struktur sarang lebah dengan variasi ukuran 

hexagonal 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari  penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui deformasi pengujian tekan pada struktur sarang lebah dengan 

variasi ukuran hexagonal yang diuji secara statis 

2. Mengetahui kekuatan dari material sarang lebah dari  variasi ukuran hexagonal 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan tentang kekuatan material pada struktur sarang lebah 

2. Menambah pengetahuan tentang pengujian kekuatan menggunakan metode alat 

uji tekan (Universal Testing Machine). 

3. Menambah pengetahuan tentang pembebanan secara statik terhadap struktur 

sarang lebah. 

http://www.testindo.com/kategori/231/universal-testing-machine
http://www.testindo.com/kategori/231/universal-testing-machine
http://www.testindo.com/kategori/231/universal-testing-machine
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Aluminium 

2.1.1.Pengertian Aluminium 

 Aluminium adalah logam yang memiliki kekuatan yang relatif rendah dan 

lunak. Aluminium  memiliki ketahanan korosi yang baik, hantaran listrik yang 

baik dan sifat - sifat lainnya. Umumnya aluminium dicampur dengan logam 

lainnya sehingga membentuk aluminium paduan. Material ini dimanfaatkan bukan 

saja untuk peralatan rumah tangga dan kebutuhan sehari hari, tetapi juga dipakai 

untuk keperluan industri, kontsruksi, dan lain sebagainya.  

 Aluminium ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Oersted. Baru 

diakui secara pasti oleh F. Wohler pada tahun 1827. Sumber unsur ini tidak 

terdapat bebas, bijih utamanya adalah Bauksit. Penggunaan Aluminium antara lain 

untuk pembuatan kabel, kerangka kapal terbang, mobil dan berbagai produk 

peralatan rumah tangga. Senyawanya dapat digunakan sebagai obat, penjernih air, 

fotografi serta sebagai ramuan cat, bahan pewarna, ampelas dan permata sintesis 

(E.G. Loukaides, K.A. Seffen 2015)  

 Aluminium merupakan salah satu golongan III A yang merupakan unsur 

logam yang berwarna putih perak mengkilat. Aluminium juga merupakan 10 gram 

elektropositif dan diudara aluminium meruapan logam yang tahan terhadap karat. 

Aplikasi teknologi modern umumnya membutuhkan material dengan kombinasi 

properties yang tidak biasa, yang tidak dapat ditemukan pada logam konvesional, 

keramik maupun polimer. Oleh karena itulah muncul jenis material baru yang 

dipadukan dengan aluminium, karena memiliki sifat yang diperlukan dan 

memenuhi kegunaanya, dengan kombinasi properties skala makro dan 

berkembang pesat pada saat sekarang ini yang disebut dengan material komposit  

(A.abadi,dkk 2010) 

2.1.2. Sifat Sifat Aluminium 

 Sifat-sifat umum aluminium yang lebih unggul bila dibandingkan dengan 

logam lain sehingga penggunaan alumanium banyak digunakan dalam sehari – 

hari, adapun sifat umum aluminium  adalah sebagai berikut: 
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1. Ringan 

Massa jenis Aluminium pada suhu kamar (29oC) sekitar 2,7 gr/cm3. 

2. Kuat 

 Aluminium memiliki daya renggang 8 kg/mm3, tetapi daya ini dapat 

berubah menjadi lebih kuat dua kali lipat apabila Aluminium tersebut dikenakan 

proses pencairan atau roling. Aluminium juga menjadi lebih kuat dengan 

ditambahkan unsur-unsur lain seperti Mg, Zn, Mn, Si. 

3. Ketahanan Terhadap Korosi 

 Aluminium mengalami korosi dengan membentuk lapisan oksida yang tipis 

dimana sangat keras dan pada lapisan ini dapat mencegah karat pada Aluminium 

yang berada di bawahnya. Dengan demikian logam Aluminium adalah logam 

yang mempunyai daya tahan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan besi dan 

baja lainnya. 

4. Daya Hantar Listrik Yang Baik 

 Aluminium adalah logam yang paling ekonomis sebagai penghantar listrik 

karena massa jenisnya  dari massa jenis tembaga, dimana kapasitas arus dari 

Aluminium kira-kira dua kali lipat dari kapasitas arus pada tembaga. 

5. Anti Magnetis 

Aluminium adalah logam yang anti magnetis . 

6. Toksifitas 

Aluminium adalah logam yang tidak beracun dan tidak berbau. 

7. Kemudahan dalam proses 

 Aluminium mempunyai sifat yang baik untuk proses mekanik dari 

kemampuan perpanjangannya, hal ini dapat dilihat dari proses penuangan, 

pemotongan, pembengkokan, ekstrusi dan penempaan Aluminium 

8. Sifat dapat dipakai kembali 

 Aluminium mempunyai titik lebur yang rendah, oleh karena itu kita dapat 

memperoleh kembali logam Aluminium dari scrap. 

a. Sifat Fisika 

 Aluminium memiliki sifat fisika seperti yang ditunjukkan pada Tabel 

berikut 
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Tabel 2.1 Sifat fisika aluminium (http://kafita1.blogspot.com/2013/02/sifat-kimia-

dan-sifat-fisika-aluminium.html 

NO Sifat Nilai 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Jari-jari atom 

Volume atom 

Density (660oC) 

Density ( 20oC) 

Potensial elektroda (25oC) 

Kapasitas panas (25oC) 

Panas pembakaran 

Tensile strength 

Kekerasan brinnel 

Hantaran panas (25oC) 

Valensi 

Kekentalan (700oC) 

Panas peleburan 

Panas uap 

Massa atom 

Titik lebur 

Titik didih 

Tegangan permukaan 

Tegangan tarik 

Empiris :143 pm 

10 cm/gr.atm 

2,368 gr/cm3 

2,6989 gr/cm3 

-1,67 volt 

5,38 cal/mol oC 

399 cal/gr mol 

700 Mpa 

12-16 skala mehs 

0,49 cal/det oC 

3 

0,0127 poise 

94,6 cal/gr 

200 cal/gr 

26,98 

660oC 

2452oC 

900 dyne/cm 

4,76 kg/mm 

 

b. Sifat Kimia 

Sifat sifat kimia pada aluminium yaitu : 

1)  Merupakan unsur yang sangat reaktif dan reduktor yang baik 

2)  Bereaksi dengan air dan melepaskan H2 dan alumunium oksida yang ulet dan 

menempel pada logam yang melindungi masuknya air serta oksigen 

2 Al(s) +  3 H2O(l) à  Al2O3(s) +  3 H2(g) 

Oksida ini dibuat khusus melapis tipis alumunium di anoda dalam sel 

elektrolistik  è Alumunium anodis. 

3) Alumunium bersifat amfoter dan dapat larut dalam asam atau basa encer 

http://kafita1.blogspot.com/2013/02/sifat-kimia-dan-sifat-fisika-aluminium.html
http://kafita1.blogspot.com/2013/02/sifat-kimia-dan-sifat-fisika-aluminium.html
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2 Al(p) +  6 H+
(aq) à 2 Al+

(aq) + 3 H2(g) 

2 Al(p) +  2 OH-
(aq) +  2 H2O(l) à 2 AlO2

-
(aq) +  3 H2(g)                               

4) Reaksi Termit 

Sifat afinitas terhadap oksigen dari alumunium yang secara spontan akan 

melepaskan sejumlah kalor yang cukup untuk melelehkan hasil reaksinya 

Al(s) +  Fe2O3(s)  à  Al2O3(c)  +  2 Fe(c) Kalor yang dihasilkan mencapai 3000 oC 

2.3.1. Klasifikasi Aluminium 

1. Aluminium Murni 

 Alumanium kemurnian 99% tanpa paduan logam lain dan dibentuk dalam 

keadaan biasa, hanya memiliki kekuatan tensil sebesar 90 Mpa, terlalu lunak 

untuk penggunaan yang luas, sehingga aluminium sering dipadukan dengan logam 

lain, agar sifat dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.  

2. Aluminium Paduan 

 Elemen paduan yang umum digunakan pada aluminium adalah silikon, 

magnesium, tembaga, seng, mangan, dan juga lithium sebelum tahun 1970.Secara 

umum, penambahan logam paduan hingga konsentrasi tertentu akan 

meningkatkan kekuatan tensil dan kekerasan, serta menurunkan titik lebur. Jika 

melebihi konsentrasi tersebut, umumnya titik lebur akan naik disertai 

meningkatnya kerapuhan akibat terbentuknya senyawa, kristal, atau granula dalam 

logam. Namun, kekuatan bahan paduan aluminium tidak hanya bergantung pada 

konsentrasi logam paduannya saja, tetapi juga bagaimana proses perlakuannya 

hingga aluminium siap digunakan, apakah dengan penempaan, perlakuan panas, 

penyimpanan, dan sebagainya.( Pengda Zhao Han Zhang,2018) 

3. Paduan Aluminium-Silikon 

 Paduan aluminium dengan silikon hingga 15% memberikan kekerasan dan 

kekuatan tensil yang cukup besar, hingga mencapai 525 MPa pada aluminium 

paduan yang dihasilkan pada perlakuan panas. Jika konsentrasi silikon lebih tinggi 

dari 15%, tingkat kerapuhan logam akan meningkat drastis akibat terbentuknya 

kristal granula silika. 

4. Paduan Aluminium-Magnesium 

 Keberadaan magnesium hingga 15,35% dapat menurunkan titik lebur 

logam, dari 660 oC hingga 450 oC. Dalam hal ini menjadikan alumanium paduan 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218313932#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218313932#!
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ini cukup sulit ditempa menggunaan panas, dikarenakan korosi akan terjadi pada 

suhu diatas 60 oC. Paduan magnesium menjadikan logam bekerja baik pada 

tempreatur rendah, dikarenakan kebanyakan logam mengalami failure pada 

tempreatur tersebut. 

5. Paduan Aluminium-Tembaga 

 Paduan aluminium-tembaga menghasilkan sifat yang keras dan kuat, namun 

rapuh. Umumnya, untuk kepentingan penempaan, paduan tidak boleh memiliki 

konsentrasi tembaga di atas 5,6% karena akan membentuk senyawa CuAl2 dalam 

logam yang menjadikan logam rapuh. 

6. Paduan Aluminium-Mangan 

 Penambahan mangan memiliki akan berefek pada sifat dapat dilakukan 

pengerasan tegangan dengan mudah (work-hardening) sehingga didapatkan logam 

paduan dengan kekuatan tensil yang tinggi namun tidak terlalu rapuh. 

Selain itu, penambahan mangan akan meningkatkan titik lebur paduan aluminium. 

7. Paduan Aluminium-Seng 

 Paduan aluminium dengan seng merupakan paduan yang paling terkenal 

karena merupakan bahan pembuat badan dan sayap pesawat terbang. Paduan ini 

memiliki kekuatan tertinggi dibandingkan paduan lainnya, aluminium dengan 

5,5% seng dapat memiliki kekuatan tensil sebesar 580 MPa dengan elongasi 

sebesar 11% dalam setiap 50 mm bahan. Bandingkan dengan aluminium dengan 

1% magnesium yang memiliki kekuatan tensil sebesar 410 MPa namun memiliki 

elongasi sebesar 6% setiap 50 mm bahan. 

8. Paduan Aluminium-Lithium 

 Lithium menjadikan paduan aluminium mengalami pengurangan massa 

jenis dan peningkatan modulus elastisitas; hingga konsentrasi sebesar 4% lithium, 

setiap penambahan 1% lithium akan mengurangi massa jenis paduan sebanyak 3% 

dan peningkatan modulus elastisitas sebesar 5%. Namun aluminium-lithium tidak 

lagi diproduksi akibat tingkat reaktivitas lithium yang tinggi yang dapat 

meningkatkan biaya keselamatan kerja. 

9. Paduan Aluminium-Skandium 

Penambahan skandium ke aluminium membatasi pemuaian yang terjadi 

pada paduan, baik ketika pengelasan maupun ketika paduan berada di lingkungan 
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yang panas. Paduan ini semakin jarang diproduksi, karena terdapat paduan lain 

yang lebih murah dan lebih mudah diproduksi dengan karakteristik yang sama, 

yaitu paduan titanium. Paduan Al-Sc pernah digunakan sebagai bahan pembuat 

pesawat tempur Rusia, MIG, dengan konsentrasi Sc antara 0,1-0,5% (D.H. Lia, 

dkk 2016). 

10. Paduan Aluminium-Besi 

 Besi (Fe) juga kerap kali muncul dalam aluminium paduan sebagai suatu 

“kecelakaan”. Kehadiran besi umumnya terjadi ketika pengecoran dengan 

menggunakan cetakan besi yang tidak dilapisi batuan kapur atau keramik. Efek 

kehadiran Fe dalam paduan adalah berkurangnya kekuatan tensil secara 

signifikan, namun diikuti dengan penambahan kekerasan dalam jumlah yang 

sangat kecil. Dalam paduan 10% silikon, keberadaan Fe sebesar 2,08% 

mengurangi kekuatan tensil dari 217 hingga 78 MPa, dan menambah skala 

Brinnel dari 62 hingga 70. Hal ini terjadi akibat terbentuknya kristal Fe-Al-X, 

dengan X adalah paduan utama aluminium selain Fe. 

 Kelemahan aluminium paduan adalah pada ketahanannya terhadap lelah 

(fatigue). Aluminium paduan tidak memiliki batas lelah yang dapat diperkirakan 

seperti baja, yang berartifailure akibat fatigue dapat muncul dengan tiba-tiba 

bahkan pada beban siklik yang kecil. Satu kelemahan yang dimiliki aluminium 

murni dan paduan adalah sulit memperkirakan secara visual kapan aluminium 

akan mulai melebur, karena aluminium tidak menunjukkan tanda visual seperti 

baja yang bercahaya kemerahan sebelum melebur. 

11. Aluminium paduan cor 

 Aluminium dapat dicor di cetakan pasir/tanah liat, cetakan besi, atau cetakan 

baja dengan diberi tekanan. Logam cor dapat lebih cepat mengeras jika dicor 

dengan cetakan logam, sehingga akan menghasilkan efek yang sama seperti 

efek quenching, yaitu memperkeras logam. 

 Pengecoran dengan besi harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat 

menyebabkan intrusi besi ke dalam paduan, menyebabkan paduan memiliki 

komposisi yang tidak diinginkan. Proses pengecoran, selain harus terbebas dari 

pengotor pencetaknya, juga harus terbebas dari uap air. Aluminium, dalam 

temperatur tinggi, dapat bereaksi dengan uap air membentuk aluminium 
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hidroksida dan gas hidrogen. Aluminium cair, sepeti logam cair pada umumnya, 

dapat melarutkan gas tersebut, dan ketika logam mulai mendingin dan menjadi 

padat, gelembung-gelembung hidrogen akan terbentuk di dalam logam, 

menyebabkan logam menjadi berpori-pori dan menyebabkan logam semakin 

rapuh. Untuk mencegah keberadaan gas hidrogen dalam logam, pengecoran 

sebaiknya dilakukan dalam keadaan kering dan tidak lembab serta logam tidak 

dilelehkan pada temperatur jauh di atas titik lelehnya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan tanur listrik, namun hal ini akan meningkatkan biaya 

produksi. 

 Komposisi utama aluminium paduan cor pada umumnya adalah tembaga, 

silikon, dan magnesium. Al-Cu memberikan keuntungan yaitu kemudahan dalam 

pengecoran dan memudahkan pengerjaan permesinan. Al-Si memmberikan 

kemudahan dalam pengecoran, kekuatan, ketahanan pada temperatur tinggi, dan 

pemuaian yang rendah. Sifat pemuaian merupakan sifat yang penting dalam 

logam cor dan ekstrusi, yang pada umumnya merupakan bagian dari mesin. Al-

Mg juga memberikan kekuatan, dan lebih baik dibandingkan Al-Si karena 

memiliki ketahanan yang lebih tinggi hingga logam mengalami deformasi plastis 

(elongasi). Namun konsentrasi lebih dari 10% dapat mengurangi kemudahan 

dalam pengecoran. 

2.2 Sarang Lebah Aluminium 

 Sarang lebah adalah struktur material buatan yang mempunyai banyak 

bentuk seperti persegi, segitiga, belah ketupat atau kagome dan bentuk sel yang 

berbeda pula¸masing masing bentuk memiliki keuntungan yang juga berbeda, 

misalnya sarang lebah persegi akan lebih baik menjadi inti pada panel sandwich 

untuk beban implusif intens, karena perlawanan penghancuran baik, kekuatan 

melintang yang besar dan kuat dalam peregangan. (xiong zhang. 2014) 

 Sarang lebah aluminium banyak digunakan dibidang industri material 

pembuatan kereta api, pesawat dan otomotif karena memiliki sifat fisik dan 

mekanik yang baik. (B.Hou dkk. 2012)Bentuk sarang lebah memiliki kelebihan 

dibanding dengan material konvensional lainnya, antara lain:  

1. Ringan  

2. Memiliki kekuatan yang baik  
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3. Tahan lama  

4. Mengurangi biaya produksi   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  sarang lebah aluminium (M.yamashita.2005) 

2.2.1. Konstruksi Sarang Lebah 

 Kontruksi sarang lebah ini Merupakan konstruksi berlapis atas lembaran 

tipis bermodulus tinggi (kulit kuat) dan inti ringan. Permukaan menahan beban, 

inti membatasi permukaan serta memindahkan gaya-gaya geser, diantaranya agar 

efektif seputar sumbu bersama. Semasa perang dunia II konstruksi sarang lebah 

berdasarkan panel berkulit plywood berinti sarang lebah, sekarang polimer lebih 

banyak digunakan pada bagian sayap dan ekor pesawat terbang (Buitrago Brenda 

L,dkk. 2009) 

 Selain aplikasi di industri kedirgantaraan, dimasa ini kontruksi sarang lebah 

telah banyak juga digunakan untuk bagian dari transportasi salah satunya badan 

mobil F1, alat-alat olahraga, struktur kapal dan industri migas (xiuhui dkk 2016). 

Pemakaian secara luas kontruksi sarang lebah ini tidak terlepas dari sifat unggul 

yang dimiliki seperti, keutuhan struktur, konduktivitas panas rendah, kemampuan 

menumpuh beban aerodenamik, kemampuan menahan beban lentur, impak 

maupun meredam getaran dan suara. 

 Struktur sarang lebah terdiri dari berbagai macam material dan konfigurasi 

yang tidak terbatas. Struktur Honeycomb Sandwich umumnya terbuat dari 

material komposit, sehingga didapatkan massa yang ringan terhadap konstruksi 

tersebut. Selain ditujukan kepada massa material konstruksi yang ringan, juga 

didapatkan tingkat fleksibilitas yang cukup besar dari pemilihan material 

komposit tersebut.( YanTing Ren,2014) Pemilihan honeycomb sebagai konstruksi 
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bahan yang akan digunakan, telah mendapat berbagai pertimbangan berdasarkan 

kebutuhan, sehingga penggunaan bahan ini adalah pilihan yang tepat dan 

memenuhi kriteria yang inginkan. Adapun beberapa pertimbangan struktural 

honeycomb yauitu    

a. Pertimbangan Struktural 

1. Kekuatan 

 Inti dari struktur Honeycomb Sandwich ini dan material lapisan yang 

memiliki sifat mekanik yang baik dapat menghasilkan peningkatan material 

terhadap kekuatannya(Muzamil husain 2018). Selain itu perawatan terhadap 

kerusakan maupun kecacatan material harus selalu diperiksa berjangka untuk 

memastikan bahwa tidak ada perubahan bentuk atau kelainan lainnya yang dapat 

membuat konstruksi dari Honeycomb Sandwich tersebut berkurang kekuatannya. 

2. Kekakuan 

 Struktur Honeycomb Sandwich yang sering digunakan untuk mendapatkan 

kekakuan yang tinggi dan juga bobot yang ringan. Gaya geser yang bekerja pada 

core relatif rendah, namun pemilihan material yang tepat harus tepat untuk 

memungkinkan tegangan geser yang terjadi. Selain itu faktor perekatan lapisan 

material atas dan bawah terhadap inti (core) juga berpengaruh terhadap 

pertimbangan struktural ini. Dan juga faktor dari segi ke ekonomian. 

b. Lingkungan  

1. Temperatur 

 Pemilihan material yang tepat terhadap aplikasi Honeycomb Sandwich 

untuk dapat bekerja secara baik umumnya berkisar pada temperatur -55°C to 

170°C. 

2. Flammabillity 

 Kategori pertimbangan lingkunan terhadap Flammabillity ini terdiri dari  

a. Tidak terbakar (tahan mula terbakar) 

b. Dapat mengurangi penyebab peningkatan api ketika terbakar 

c. Dapat memisahkan terjadinya peningkatan terbakar pada material 

3 . Heat Transfer 

 Perpindahan panas seperti konduksi, konveksi dan radiasi bergantung 

kepada pemilihan material tersebut. Akan tetapi struktur Honeycomb Sandwich 
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lebih baik untuk ketiga perpindahan panas tersebut dibandingkan dengan struktur 

konvensional lainnya. 

2.2.2. Karakteristik Sarang Lebah 

       Struktur sarang lebah memiliki karakteristik yang sangat bagus pada 

kontruksi material, seperti: 

a. Mempunyai kestabilan yang tinggi dan tidak mudah mengalami perubahan 

bentuk. 

b. Mempunyai kekuatan yang tinggi. 

c. Dapat diproduksi dalam waktu yang tak terhingga, mengingat bahan baku 

yang mudah didapatkan. 

d. Mempunyai daya tahan yang kuat. 

e. Mudah dirakit. 

2.3. Komposit Sandwich 

 Komposit sandwich ini merupakan jenis komposit struktur yang potensial 

untuk dikembangkan dalam aplikasi manufaktur. Struktur komposit sandwich 

terdiri dari dua buah permukaan (skin) tipis, kaku dan kuat yang diikat dengan inti 

(core) tebal, ringan dan lemah memakai bahan perekat (adhesive). Inti/core 

sebuah komposit sandwich dibuat ringan, harganya murah, harus mampu 

menjamin permukaan yang didukung dan dipisahkan, dapat bekerja sebagai satu 

kesatuan serta harus tahan terhadap beban geser transversal dan normal 

transversal. Material core yang sering digunakan dalam penelitian antara lain kayu 

(sengon laut, balsa), Foam (PVC, PU), stuktur honeycomb dan lain-lain (Buitrago 

Brenda L).  

2.3.1. Bagian Bagian Komposit Sandwich 

Adapun bagian dari komposit sandwitch antara lain: 

a. Skin 

 Merupakan bagian yang berfungsi untuk menahan tensile dan compresive 

stress, skin biasanya mempunyai rigid atau tingkat kekakuan yang rendah. 

Material-material konvensional seperti aluminium, baja, stainles steel bisa 

digunakan untuk bagian ini. Material-material yang berbentuk plastik yang 

diperkuat dengan serat gelas dan fiber adalah pilihan yang baik karena bahan ini 
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memiliki keunggulan seperti mudah untuk digabungkan, desain dapat dirancang 

sesuai dengan kebutuhan, serta bentuk permukaan yang baik. 

b. Core 

 Merupakan bagian yang sangat penting dari sandwitch, dimana core harus 

memiliki bagian yang cukup yang cukup kaku agar jarak antara permukaan terjaga 

dengan kekakuan yang dimiliki oleh core harus mampu menahan geseran agar 

tidak terjadi slide antar permukaan (wen yea jang 2014). Bahan dengan tingkat 

kekakuan yang rendah tidak baik untuk core, karena kekakuan pada sandwitch 

akan berkurang atau hilang. Tidak hanya kuat dan memiliki densitas yang redah, 

core biasanya memiliki syarat lain, seperti tingkat kadar air, buckling, umur yang 

panjang dan lain sebagainya.(F. Lopez dkk 2013) 

c. Adhesive 

 Adalah suatu bahan yang akan merekatkan antara skin dan core, selain 

untuk merekatkan adhesive juga harus mentrasfer gaya geser antara skin dan core 

agar kekuatan dari sandwicth tetap terjaga. Adhesive juga harus mampu menjaga 

regangan dan gaya geser. Sandwitch Honeycomb seperti gambar 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur sandwich honeycomb(A. Abbadi,2010) 

2.3. Universal Testing Machine (UTM) 

2.3.1 Pengertian Universal Testing Machine (UTM) 

 Universal Testing Machine (UTM) adalah alat yang dipergunakan untuk 

menguji kekuatan satu bahan material, dengan jenis pengujian  statik yang dapat 

berupa uji tarik ( Tensile Test) , uji kelenturan ( Flexure / Bend Test) , uji tekan ( 

Compress Test) maupun pengujian  dinamikberupa Fatique Test. Adapun Material 

yang dapat diuji sangat beragam jenisnya, mulai dari karet , plastic, tekstil, kertas , 

kayu, bahan makanan / makanan olahan, buah-buahan, kabel, metal, adhesive, 

composite, asphalt, dan berbagai jenis material lainnya. Universal  Testing 

Machine, biasanya juga dikenal sebagai Universal Tester, Materials Testing 

http://www.alatuji.com/article
http://www.alatuji.com/article
http://www.alatuji.com/article
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Machine atau Materials Test  Frame. Mesin pengujian ini telah terbukti bahwa ia 

dapat melakukan tarik banyak standar dan tes kompresi pada bahan, komponen, 

dan struktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Universal Testing Machine (yamashita,2005)  

2.3.2. Prinsip Kerja Universal Testing Machine 

2.3.2.1 Uji Tarik (Tensile Test) 

 Uji Tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan 

suatu bahan/material dengan cara memberikan beban gaya yang sesumbu . Prinsip 

kerja yang pertama yaitu dengan memberikan gaya  tarik maksimum pada 

material atau objek yang sedang diuji. Untuk maksimum gaya tariknya ini bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan anda, bahkan gaya tarik bisa terus diberikan 

sampai material atau objek menjadi patah. Cara melakukan pengujiannya, 

letakkan material atau objek di bagian plate tengah Universal Testing Machine. 

Setelah itu, anda lock secara manual dengan memutar bagian wheel sampai objek 

kencang atau tidak bergerak sama sekali. Lalu, nyalakan mesin UTM dan setting 

titik maksimum sesuai dengan kebutuhan anda. Setelah mesin berhenti atau 

selesai bekerja maka akan keluar data grafis pada layar monitor. Nantinya data 

tersebut bisa digunakan untuk menganalisa struktur objek yang diuji. Dari data 

inilah anda bisa menentukan standarisasi pada objek tersebut. 

https://universaltestingmachinesite.wordpress.com/2017/04/04/uji-tarik-universal-testing-machine/
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Gambar 2.4. uji tarik (GuozhengZhu, 2019) 

2.3.2.2 Uji Tekan (Compression Test) 

 Prinsip kerja selanjutnya yaitu dengan memberikan gaya tekan pada benda 

atau objek semaksimal mungkin sampai benda tersebut retak atau patah. Biasanya 

metode ini digunakan pada benda yang memiliki struktur atau volume yang tebal. 

Caranya tidak jauh berbeda yaitu letakkan material yang akan diuji pada bagian 

penopang tengah UTM. Kemudian, nyalakan mesin dan setting maksimum 

compression yang diberikan. Setelah progress uji tekan selesai maka anda bisa 

melihat hasilnya di layar monitor. Sama seperti data yang diterima pada uji tarik, 

data yang didapat pada uji tekan juga berupa data grafis. Dengan data inilah anda 

bisa menguji struktur dan sifat benda yang diuji. Beberapa material yang sering 

diuji menggunakan metode ini yaitu beton, kayu, dan baja. 

 
Gambar 2.5 uji tekan (M. Zarei Mahmoudabadi,2011) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X19300026#!
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2.1 Deformasi 

2.1.1 Pengertian Deformasi 

 Deformasi adalah perubahan bentuk dari suatu benda akibatkan menerima 

gaya atau pada saat benda itu bekerja. Deformasi dalam mekanika kuantum adalah 

perubahan sebuah benda dari kondisi semula ke kondisi terkini. Makna dari 

“kondisi” dapat diartikan sebagai serangkaian posisi dari semua partikel yang ada 

di dalam benda tersebut. Penyebab terjadinya deformasi dapat disebabkan oleh 

gaya eksternal, gaya internal (seperti gravitasi atau gaya elektromagnetik) atau 

perubahan temperatur di dalam benda (pemuaian).(  Ines Ivanes 2017). Rumus 

deformasi/pertambahan panjang adalah : 

∆l = ε .  l=
σ .  l

E
= 

P .  l

A .  E
         (2.1) 

Keterangan : 

∆𝑙 : Pertambahan panjang (mm) 

ε = Regangan (mm/mm) 

l = Panjang awal (mm0 

𝜎 = Tegangan (Pa) 

E = Modulus elastisitas (Mpa) 

P = Gaya/beban (N) 

A = luas alas (mm²) 

2.1.2. Jenis Deformasi 

Perubahan bentuk pada logam dapat dibedakan menjadi dua  

2.1.2.1 Deformasi Elastis 

 Deformasi elastis adalah deformasi  perubahan bentuk yang terjadi pada 

benda saat gaya atau beban itu bekerja, dan perubahan bentuk akan hilang ketika 

gaya atau bebannya ditiadakan (G. Masters 1997). Artinya, bila beban ditiadakan, 

maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Dimana diterapkan σ 

adalah stres, E adalah material konstanta yang disebut Young's modulus, dan ε 

adalah hasil ketegangan.Hubungan ini hanya berlaku dalam rentang elastis dan 

menunjukkan bahwa kemiringan kurva tegangan vs regangan dapat digunkan 

untuk menemukan Modulus Young. Insinyur sering menggunakan perhitungan ini 

di tarik tes .Para rentang elastis berakhir ketika bahan mencapai kekuatan luluh. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stress_%28physics%29&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhisTjHDUvTPOWaJ0Vt7qJYHty329A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Young%27s_modulus&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhmbrvBvnNQyGsaLpl7Te7wwz66qA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_%28materials_science%29&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhhnpKfJ_bh1IZYZu2i_Sv9v2CqYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_elasticity&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhFq45aeYd5iKNjbmnW5_f7TYAwmQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_stress&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgFW4bMWQtcyLjYP5_B0XkCcIsXLg
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2.1.2.2. Deformasi plastis 

 Deformasi plastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada 

benda secara permanen, walaupun beban yang berkerja ditiadakan  Deformasi 

plastis adalah gabungan dari deformasi elastis dan deformasi plastis. Ketika beban 

ditiadakan, maka deformasi elastis akan hilang dan menyisakan deformasi plastis. 

Bawah tegangan tarik deformasi plastik dicirikan oleh pengerasan 

regangan daerah dan penciutan wilayah dan akhirnya, fraktur (juga disebut 

pecah). Selama pengerasan regangan material menjadi lebih kuat melalui 

gerakan dislokasi atom. Penciutan fase yang ditandai oleh penurunan luas 

penampang spesimen. Penciutan dimulai setelah Kekuatan Ultimate tercapai. 

Selama penciutan, materi tidak dapat lagi menahan tekanan maksimum dan 

tekanan pada spesimen meningkat dengan cepat. Deformasi plastik berakhir 

dengan fraktur material. 

2.1.3. Parameter Deformasi 

Adapun beberapa parameter-parameter deformasi , antara lain: 

2.1.3.1. Tegangan 

 Setiap material adalah elastis pada keadaan alaminya. Karena itu jika gaya 

luar bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami deformasi. Ketika 

benda tersebut mengalami deformasi, molekulnya akan membentuk tahanan 

terhadap deformasi. Tahanan ini per satuan luas dikenal dengan istilah tegangan. 

Secara matematik tegangan bisa didefinisikan sebagai gaya per satuan luas, atau: 

σ =
P

A
                      (2.2) 

2.1.3.2. Regangan 

 Regangan adalah bagian dari deformasi, yang dideskripsikan sebagai 

perubahan relatif dari partikel-partikel di dalam benda yang bukan merupakan 

benda kaku. Deformasi per satuan panjang disebut dengan regangan. Secara 

matematis ditulis: 

ε =
δ

l
               (2.3) 

Keterangan : 

ε = regangan 

δ = Perubahan panjang benda (mm) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_hardening&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi6oKdCL_rn61GXMfRV8-SA5jlY1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_hardening&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi6oKdCL_rn61GXMfRV8-SA5jlY1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Necking_%28engineering%29&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi6rOAJ3vkAi9LsEmJXjIYtd9WJ-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dislocation&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjZ9-FG8DmopMC46Q1Bs6IrRshyyA
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l   = Panjang awal benda (mm) 

a. Modulus Elastisitas (Modulus Young) 

Tegangan berbanding lurus dengan regangan, dalam daerah elastisnya, atau:    

E =
𝜎

𝜀
              (2.4) 

dimana 

σ = tegangan 

ε  = regangan, dan 

E = konstanta proporsionalitas atau disebut juga modulus elastisitas atau modulus 

Young. 

Maka regangan juga dapat ditulis :  

ε = 
σ

E
= 

P

A.E
                             (2.5) 

2.1.3.3. Rotasi 

 Rotasi merupakan perubahan posisi materi tanpa mengalami perubahan 

bentuk yang membentuk perubahan sudut terhadap koordinat acuan. Sebagai 

gambaran bentuk rotasi dapat dilihat pada gambar 3.1., sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Komponen Rotasi 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Tempat 

 Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Mekanika 

Kekuatan Material Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan. 

3.1.2. Waktu Penelitian 

 Waktu pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengujian dilakukan sejak 

tanggal usulan oleh Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. 

Tabel 3.1: Jadwal dan kegiatan saat melakukan penelitian 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

1. Lembaran Pelat Aluminium 

 Lembaran  aluminium  adalah material aluminium yang dibuat dalam bentuk 

lembaran, lembaran aluminium yang  digunakan  dengan  tebal  0,4  mm  untuk 

membuat core struktur sarang lebah yang dibentuk menggunakan alat pencetak 

core, lembaran aluminium yang digunakan dengan tebal 0,6 mm sebagai kulit atau 

No Kegiatan 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1. Study literatur 
         

2. Penyempurnaan Alat 
             

3. Pembuatan Spesimen 
             

4. Pelaksanaan Pengujian 
             

5. Penyusunan Tugas Akhir 
             

6. Penyelesaian Tugas Akhir 
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skin sandwich sarang lebah, adapun sifat fisik dari plat aluminium tersebut ada 

pada tabel 3.2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Lembaran pelat aluminium 

2. Lem Kambing 

 Lem kambing ini digunakan untuk menyatukan core dan skin pada struktur 

sarang lebah. Lem kambing mempunyai karakteristik yang baik, kuat, ulet dan 

cepat dalam pengeringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Lem kambing 

3. Pisau Cutter 

 Kegunaan dari pisau cutter ini adalah untuk memotong lembaran aluminium 

sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pisau cutter 
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4. Penggaris 

 Penggaris ini digunakan untuk membuat ukuran core dan skin pada 

lembaran aluminium yang akan dipotong 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4: Penggaris 

5. Palu 

 Palu ini digunakan untuk memukul pahat pada pelat aluminium ketika pada 

saat proses pembuatan atau cetak inti (core) pada sarang lebah. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5: Palu 

6. Cetakan spesimen ukuran hexagonal 2 mm 

 Cetakan spesimen dengan  ukuran hexagonal 2 mm digunakan untuk 

membut inti (core) pada ukuran hexagonal 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6: Cetakan spesimen ukuran hexagonal 2 mm 
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7. Cetakan specimen ukuran hexagonal 4 mm 

 Digunakan untuk membut inti (core) pada struktur sarang lebah, untuk 

menghasilkan spesimen yang memiliki ukuran hexagonal 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7: Cetakan specimen ukuran hexagonal 4 mm 

8. Cetakan specimen ukuran hexagonal 6 mm 

 Digunakan untuk membut inti (core) pada struktur sarang lebah, untuk 

menghasilkan spesimen yang memiliki ukuran hexagonal 6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8: Cetakan specimen ukuran hexagonal 6 mm 

3.2.2 Alat Uji 

1. Alat Uji Tekan Universal Testing Machine 

 Universal Testing Machine (UTM) digunakan untuk menguji spesimen 

dengan proses tekan hingga mengalami kerusakan akibat gaya tekan sampai batas 

normalnya, dengan demikian kekuatan maksimal, tegangan dan regangan pada 

spesimen dapat diketahui nilainya dengan menggunakan persamaan yang ada. 

 Pengujian tekan dilakukan untuk mencari nilai tertinggi dari deformasi. Dari 

pengujian ini dapat kita ketahui beberapa sifat mekanik material yang sangat 

dibutuhkan dalam desain rekayasa. 
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Gambar 3.9: Alat uji tekan 

Keterangan gambar : 

1. Pemberi beban tekan 

2. Sensor atas 

3.  Selang hidraulic 

4. Sensor bawah 

5. Alat ukur tekanan 

6. Motor 

7. Tanki oli hidraulic 

8. Tabung hidraulic 

 

9. Rangka atas 

10. Cekam atas 

11. Cekam bawah 

12. Control panel 

13. Meja 

14. Rangka bawah 

15. Lab jack 

16. PC (Personal computer) 
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3.3. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.10: Diagram Alir Penelitian 

Persiapan Bahan 

dan Alat Penelitian 
 

Pembuatan Cetakan Spesimen Uji 

 (ukuran 4 mm) 

Pembuatan Spesimen Uji Struktur 

Sarang Lebah 

 (ukran 2,4, dan 6 mm) 

Melakukan Pengujian 

Menyimpan  

Hasil 

Pengujian 

Statis 

Analisa Data Pengujian 

Melakukan Persiapan Mesin Alat 

Uji Tekan Statis 

Mulai 

selesai 

Kesimpulan  
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 Dilihat dari gambar 3.10. diagram alir penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian. 

2. Membuat  cetakan spesimen yang berbentuk struktur sarang lebah dengan 

dimensi ukuran 4 mm seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 : Dimensi cetakan ukuran 4 mm 

3. Membuat spesimen yang berbentuk struktur sarang lebah dengan dimensi 

ukuran hexagonal 2 mm, 4 mm, dan 6 mm seperti pada gambar dibawah ini 

a. Dimensi spesimen hexagonal 2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12  : Dimensi  specimen hexagon 2 mm 

b. Dimensi spesimen hexagonal 4 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 : Dimensi spesimen hexagon 4 mm 
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c. Dimensi spesimen hexagonal 6 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 : Dimensi spesimen hexagon 6 mm 

4. Melakukan pengujian pada struktur sarang lebah yang diuji secara statik. 

5. Mencatat hasil pengujian yang telah dilakukan. 

6. Menganalisa hasil nilai pngujian dan pola kerusakan pada spesimen. 

7. Menyimpulkan hasil penelitian. 

8. Selesai. 

3.4. Proses Pembuatan Struktur Sarang Lebah  

 Adapun proses pembuatan struktr sarang lebah (Honeycomb) dapat dilihat 

seperti dibawah ini: 

1. Pemotongan pelat aluminium core 

 Proses ini dilakukan untuk memotong pelat aluminium sesuai dengan 

ukuran yang telah ditentukan 

2. Mencetakan/pembutan inti (core) struktur sarang lebah dengan memukul 

plat aluminium diantara pahat dan cetakan  

3. Merekatkan inti dengan cara mengoleskan secara merata lem kambing 

keatas permukaan core 

4. Merekatkan dan menyatukan core yaitu core direkatkan dengan core lainya 

hingga membentuk struktur sarang lebah. 

3.5. Prosedur Pengujian 

1. Siapkan spesimen sarang lebah ukuran 2 mm,4 mm dan 6 mm yang akan diuji 

2. Menyalakan mesin dengan menekan tombol ON pada panel 

3. Memasukkan ukuran dimendi spesimen ke komputer 

4. Putar switch setting  
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5. Memasang spesimen pada dudukan mesin uji tekan, sekaligus atur kerapatan 

spesimen agar tidak memiliki space pada awal pengujian 

6. Sesuiakan putaran katub agar proses tekan tidak terlalu cepat atau lambat 

7. putar switch ke testing, posisi ini dalam siap uji 

8. Kemudian, tekan tombol ON  pada panel  dan klik start pada tampilan 

komputer secara bersamaan dalam arti proses tekan dimulai  

9. Tekan  tombol OFF Setelah  sampai batas kekuatan maksimal untuk 

menghentikan penekanan, ditandai dengan grafik yg turun. 

10. Menyimpan data hasil pengujian 

11. Setelah pengujian selesai matikan mesin dengan menekan tombol OFF 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Pembuatan Cetakan Spesimen  

 Pembuatan cetakan spesimen ini dilakukan untuk membandingkan tiga 

ukuran spesimen yang berbeda. Pada gambar 4.1 dibawah ini adalah cetakan 

spesimen dengan ukuran 4 mm. Cetakan spesimen ini dibuat menggunakan bahan  

baja lunak ST37 dengan tinggi 33 mm, tebal 18 mm, panjang 210 mm dan sudut 

kemiringan 60 derajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Cetakan 4 mm 

4.2. Hasil Pembuatan Struktur Sarang Lebah 

 Adapun hasil pada pembuatan struktur sarang lebah dapat dilihat seperti 

dibawah ini: 

1. Hasil pemotongan pelat aluminium 

 Hasil pemotongan pelat aluminium sesuai dengan ukuran yang telah 

ditentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2: Hasil pemotongan pelat aluminium 
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5. Hasil mencetakan/pembutan inti (core)  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Pembuatan inti (core) 

6. Hasil pemberian lem pada inti (core) 

Mengoleskan secara merata lem kambing keatas permukaan core 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pemberian lem inti (core) 

7. Hasil merekatkan/menyatukan core  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Menyatukan core 
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4.3 Hasil Spesimen 

 Dilihat dari proses penelitian selama ini maka didapat hasil pembuatan 

spesimen yang terlihat pada gambar dibawah ini: 

1. Spesimen dengan ukuran hexagonal  2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Spesimen ukuran hexagonal 2 mm 

2. Spesimen dengan ukuran hexagonal  4 mm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Spesimen ukuran hexagonal 4 mm 

3. Spesimen dengan ukuran hexagonal  6  mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Spesimen ukuran hexagonal 6 mm 
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4.4 Hasil Pada Prosedur Pengujian 

1. Menekan tombol on pada panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Menekan tombol on pada panel 

2. Memasukkan ukuran dimendi spesimen ke komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Memasukkan ukuran dimensi spesimen kekomputer 

3. Hasil Pemasangan spesimen pada dudukan mesin uji tekan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil pemasangan spesimen 
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4. Penyesuian putaran katub  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Peyesuaian putaran katub 

5. Menekan tombol on  pada panel  dan klik start pada tampilan komputer secara 

bersamaan dalam arti proses tekan dimulai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Menekan tombol on/start 

6. Menekan  tombol off Setelah  sampai batas kekuatan maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Menekan tombol off/nonaktif 
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4.5. Hasil Pengujian Horizontal 

4.5.1. Spesimen Ukuran Hexagonal 2 mm (Horizontal) 

4.5.1.1.  Bentuk Spesimen ukuran 2 mm 

 Spesimen ukuran 2 mm mengalami perubahan bentuk setelah mengalami uji 

tekan¸perubahan bentuk dapat dihitung metode yang ada. Perubahan bentuknya 

dapat dilihat seperti pada gambar  

a. Sebelum diuji b. Setelah diuji 

 

 

 

 

Gambar 4.15 spesimen (a) sebelum diuji (b) setelah diuji 

4.5.1.2. Pembahasan ukuran hexagonal 2 mm  

 Spesimen hexagonal 2 mm setelah dilakukan pengujian statik .nilai 

maximum dapat dilihat pada tabel 4.1.(selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1) 

 Tabel 4.1. force maximum yang di dapat pada 2 mm 

Deformasi (mm) Gaya F (N) 

0,281 39891,978 

 

a. Deformasi : 

∆𝑙 =  
F .  𝑙

A .  E
 

∆l =  = 
39891,978 .  20

691,2  .  4107,76 
= 0,281 mm 

b. Tegangan : 

σ = 
F

A
 

σ =
F

A
=

39891,978 N

691,2 
= 57,71 Mpa 

c. Regangan : 

ε =
∆l

l
= 0,112 mm/mm 
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4.5.2. Spesimen Ukuran Hexagonal 4 mm (Horizontal) 

4.5.2.1.  Bentuk Spesimen ukuran hexagonal 4 mm 

 Spesimen ukuran 4 mm mengalami perubahan bentuk setelah mengalami uji 

tekan statis,perubahan bentuk dapat dihitung metode yang ada. Perubahan 

bentuknya dapat dilihat seperti pada dibawah  ini 

a. Sebelum diuji  b. Setelah diuji 

b.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Spesimen (a) sebelum diuji (b) setelah diuji 

4.5.2.2. Pembahasan Spesimen hexagonal 4 mm  

Spesimen hexagonal 4 mm setelah dilakukan pengujian statik .nilai maximum 

dapat dilihat pada tabel 4.2 (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2) 

 Tabel 4.2. force maximum yang di dapat pada 4 mm 

Deformasi (mm) Gaya F (N) 

0,771 32611,558 

 

a. Deformasi : 

∆l = 
F .  l

A .  E
 

∆l =  
32611,558 .  20

544 .  1555,06
= 0,771 mm 

b. Tegangan : 

σ =  
F

A
 

σ =
F

A
=

32611,558 N

544 
= 59,948 Mpa 

c. Regangan : 

ε = 
∆l

l
= 0,038 mm/mm 
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4.5.3.. Spesimen Ukuran Hexagonal 6 mm (Horizontal) 

4.5.3.1.  Bentuk Spesimen ukuran Hexagonal 6 mm 

 Spesimen ukuran 6  mm mengalami perubahan bentuk setelah mengalami 

uji tekan statis¸perubahan bentuk dapat dihitung dengan metode yang ada. 

Perubahan bentuknya dapat dilihat seperti pada gambar 

a. Sebelum diuji b. Setelah diuji  

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Spesimen (a) sebelum diuji (b) setelah diuji 

4.5.3.2. Pembahasan Spesimen ukuran hexagonal 6 mm 

 Spesimen hexagonal 6 mm setelah dilakukan pengujian statik .nilai 

maximum dapat dilihat pada tabel 4.3 (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3) 

 Tabel 4.3. force maximum yang di dapat pada 6 mm 

Deformasi (mm) Gaya F (N) 

1,542 25864,16 

 

a. Deformasi : 

∆𝑙 =  
F .  𝑙

A .  E
 

∆l =
25864,16 .  20

384 .  873,6003 
= 1,542 mm 

b. Tegangan : 

σ = 
F

A
 

σ = 
F

A
=

25864,16 N

384 
= 67,355 Mpa 

c. Regangan : 

ε =
∆l

l
= 0,077 mm/mm 
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4.5.4. Grafik Perbandingan (Horizontal) 

4.5.4.1. Grafik Gaya Terhadap Deformasi 

 Gaya terhadap deformasi pada spesimen ukuran hexagonal 2 mm nilai 

maksimal gaya 39891,978 N, nilai maksimal deformasi 2,255 mm. Pada spesimen 

ukuran hexagonal 4 mm nilai maksimal gaya 32611,558 N, nilai maksimal 

deformasi 0,771 mm. Pada spesimen ukuran hexagonal 6 mm nilai maksimal  

gaya 25864,16 N, nilai maksimal deformasi 1,542 mm. Perbandingan nilai dapat 

dilihat pada gambar grafik 4.18 

 
Gambar 4.18 Grafik gaya terhadap deformasi 

 Dari grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang 

bekerja maka semakin kecil nilai deformasi yang didapat. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

G
a
y
a
 (

 N
 )

Deformasi (mm)

Hexagonal 2 mm

Hexagonal 4 mm

Hexagonal 6 mm



 
 

37 

 

4.5.4.2. Grafik Tegangan Terhadap Regangan 

 Tegangan terhadap regangan pada spesimen ukuran hexagonal 2 mm nilai 

maksimal tegangan 57,71408854 Mpa, nilai maksimal regangan 0,01405  

mm/mm. Pada spesimen ukuran hexagonal 4 mm nilai maksimal tegangan  

59,94771691 Mpa, nilai maksimal regangan 0,03855 mm/mm. Pada spesimen 

ukuran hexagonal 6 mm nilai maksimal tegangan  67,35458333 Mpa, nilai 

maksimal regangan 0,0771 mm/mm. Perbandingan nilai dapat dilihat pada gambar 

grafik 4.19 

 
Gambar 4.19 Grafik gaya terhadap deformasi 

 Dari grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa Semakin besar nilai 

tegangan maka semakin kecil nilai regangan yang dihasilkan. 
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4.5.4.3.Grafik Nilai Deformasi Pada Variasi Ukuran 

 Nilai deformasi yang didapat yaitu : ukuran hexagonal 2 mm = 0,281 mm, 

ukuran hexagonal 4 mm = 0,771 mm dan ukuran hexagonal 6 mm = 1,542 mm. 

Perbandingan nilai dapat dilihat pada gambar grafik 4.20 

 

Gambar 4.20  Grafik nilai deformasi dari variasi ukuran 

 Dari grafik diatas dapat diambil kesimpulkan bahwa semakin besar ukuran  

hexagonal maka semakin besar nilai deformasi yang diperoleh. 

4.5.4.4. Grafik Nilai Gaya Pada Variasi Ukuran 

 Nilai gaya pada variasi ukuran yang didapat yaitu : ukuran hexagonal 2 mm 

= 39891,978 N ukuran hezagonal 4 mm = 32611,558 N dan ukuran hexagonal 6 

mm = 25864,16 N. Perbandingan nilai dapat dilihat pada  gambar grafik 4.21 

 

Gambar 4.21  Grafik nilai gaya pada variasi ukuran 

 Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa, semakin besar ukuran 

hexagonal maka semakin kecil gaya yang bekerja. 
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4.5.4.5. Grafik Nilai Tegangan Pada Variasi Ukuran  

 Nilai tegangan pada variasi ukuran hexagonal yang didapat yaitu : ukuran 

hexagonal 2 mm = 57,71408854 Mpa, ukuran hezagonal 4 mm = 59,94771691 

Mpa dan ukuran hexagonal 6 mm = 67,35458333 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Grafik nilai tegangan pada variasi ukuran 

 Dari grafik diatas dapat diambil kesimpulkan bahwa semakin besar ukuran 

hexagonal maka semakin besar nilai tegangan yang diperoleh. 

4.5.4.6. Grafik Nilai Regangan Pada Variasi Ukuran Hexagonal 

 Nilai tegangan pada variasi ukuran hexagonal yang didapat yaitu : ukuran 

hexagonal 2 mm = 0,01405 mm/mm, ukuran hexagonal 4 mm = 0,03855 mm/mm  

dan ukuran hexagonal 6 mm = 0,0771 mm/mm. Perbandingan nilai dapat dilihat 

pada grafik 4.23 

 

Gambar 4.23. Grafik nilai regangan pada variasi ukuran 

 Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran 

hexagonal maka semakin kecil nilai regangan yang diperoleh. 
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4.6. Hasil Pengujian Posisi Vertikal 

4.6.1. Spesimen Ukuran Hexagonal 2 mm (Vertikal) 

4.6.1.1.  Bentuk Spesimen ukuran 2 mm 

 Spesimen ukuran 2 mm mengalami perubahan bentuk setelah mengalami uji 

tekan¸perubahan bentuk dapat dihitung metode yang ada. Perubahan bentuknya 

dapat dilihat seperti pada gambar  

b. Sebelum diuji b. Setelah diuji 

 

 

 

 

Gambar 4.24 spesimen (a) sebelum diuji (b) setelah diuji 

4.6.1.2. Pembahasan ukuran hexagonal 2 mm 

 Spesimen hexagonal 2 mm setelah dilakukan pengujian statik .nilai 

maximum dapat dilihat pada tabel 4.4 (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4) 

 Tabel 4.4. force maximum yang di dapat pada 2 mm 

Deformasi (mm) Gaya F (N) 

5,993 1994,79 

 

a. Deformasi : 

∆l = 
F .  l

A .  E
 

∆l = 1994,79  .  50
480  .  34,67222 

= 5,993 mm 

b. Tegangan : 

σ = 
F

A
 

σ =
F

A
=

1994,79 

480
= 4,155 Mpa 

c. Regangan : 

ε =
∆l

l
= 0,119 mm/mm 
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4.6.2. Spesimen Ukuran Hexagonal 4 mm (Vertikal) 

4.6.2.1.  Bentuk Spesimen ukuran hexagonal 4 mm 

 Spesimen ukuran 4 mm mengalami perubahan bentuk setelah mengalami uji 

tekan statis,perubahan bentuk dapat dihitung metode yang ada. Perubahan 

bentuknya dapat dilihat seperti pada dibawah  ini 

c. Sebelum diuji  b. Setelah diuji 

d.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Spesimen (a) sebelum diuji (b) setelah diuji 

4.6.2.2. Pembahasan Spesimen hexagonal 4 mm  

Spesimen hexagonal 4 mm setelah dilakukan pengujian statik .nilai maximum 

dapat dilihat pada tabel 4.5 (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5) 

 Tabel 4.5. force maximum yang di dapat pada 4 mm 

Deformasi (mm) Gaya F (N) 

6,29 343,686 

 

a. Deformasi : 

∆l = 
F .  l

A .  E
 

∆l =  343,686 .  50
560 .  4,878577

= 6,29 mm 

b. Tegangan : 

σ = 
F

A
 

σ =
F

A
=

343,686  

560 
= 0,613 Mpa 

c. Regangan : 

ε = 
∆l

l
= 0,125 mm/mm 
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4.6.3 Spesimen Ukuran Hexagonal 6 mm (Vertikal) 

4.6.3.1.  Bentuk Spesimen ukuran Hexagonal 6 mm 

 Spesimen ukuran 6  mm mengalami perubahan bentuk setelah mengalami 

uji tekan statis¸perubahan bentuk dapat dihitung dengan metode yang ada. 

Perubahan bentuknya dapat dilihat seperti pada gambar 

b. Sebelum diuji b. Setelah diuji  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Spesimen (a) sebelum diuji (b) setelah diuji 

4.6.3.2.Pembahasan Spesimen ukuran hexagonal 6 mm 

 Spesimen hexagonal 6 mm setelah dilakukan pengujian statik .nilai 

maximum dapat dilihat pada tabel 4.6 (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6) 

 Tabel 4.6. force maximum yang di dapat pada 6 mm 

Deformasi (mm) Gaya F (N) 

7,358 278,614 

 

a. Deformasi : 

∆l = 
F .  l

A .  E
 

∆l = 278,614  .  50
600 .   3,155454

= 7,358 mm 

b. Tegangan : 

σ = 
F

A
 

σ =
F

A
=

278,614  N

600
= 0,464 Mpa 

c. Regangan : 

ε =
∆l

l
= 0,147 mm/mm 
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4.6.4. Grafik Perbandingan (Vertikal) 

4.6.4.1.Grafik Nilai Deformasi Pada Variasi Ukuran 

 Nilai deformasi yang didapat yaitu : ukuran hexagonal 2 mm = 5,993 mm, 

ukuran hexagonal 4 mm = 6,29 mm dan ukuran hexagonal 6 mm = 7,358 mm. 

Perbandingan nilai dapat dilihat pada gambar grafik 4.27 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.27  Grafik  nilai deformasi dari variasi ukuran  

 Dari grafik diatas dapat diambil kesimpulkan bahwa semakin besar ukuran  

hexagonal maka semakin besar nilai deformasi yang diperoleh. 

4.6.4.2. Grafik Nilai Gaya Pada Variasi Ukuran 

 Nilai gaya pada variasi ukuran yang didapat yaitu : ukuran hexagonal 2 mm 

= 19994,79 N ukuran hexagonal 4 mm = 343,686 N dan ukuran hexagonal 6 mm 

= 278,614 N. Perbandingan nilai dapat dilihat pada  gambar grafik 4.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28  Grafik nilai gaya pada variasi ukuran 

 Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa, semakin besar ukuran 

hexagonal maka semakin kecil gaya yang bekerja. 
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4.6.4.3.  Grafik Nilai Tegangan Pada Variasi Ukuran 

 Nilai tegangan pada variasi ukuran hexagonal yang didapat yaitu : ukuran 

hexagonal 2 mm = 4,155813 Mpa, ukuran hexagonal 4 mm = 0,613725 Mpa dan 

ukuran hexagonal 6 mm = 0,464356667 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Grafik nilai tegangan pada variasi ukuran 

 Dari grafik diatas dapat diambil kesimpulkan bahwa semakin besar ukuran 

hexagonal maka semakin besar nilai tegangan yang diperoleh. 

4.6.4.4. Grafik Nilai Regangan Pada Variasi Ukuran 

 Nilai tegangan pada variasi ukuran hexagonal yang didapat yaitu : ukuran 

hexagonal 2 mm = 0,11986 mm/mm, ukuran hexagonal 4 mm = 0,1258 mm/mm  

dan ukuran hexagonal 6 mm = 0,14716 mm/mm. Perbandingan nilai dapat dilihat 

pada grafik 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30. Grafik nilai regangan pada variasi ukuran 

 Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran 

hexagonal maka semakin kecil nilai regangan yang diperoleh. 
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4.7. Grafik Perbandingan Nilai Horizontal dengan Vertikal 

4.7.1. Grafik Nilai Deformasi 

 Nilai deformasi pada pengujian horizontal yaitu ukuran hexagonal 2 mm = 

0,281 mm, ukuran hexagonal 4 mm = 0,771 mm dan ukuran hexagonal 6 mm = 

1,542 mm. Sedangkan pada pengujian vertikal yaitu ukuran hexagonal 2 mm = 

5,993 mm, ukuran hexagonal 4 mm = 6,29 mm dan ukuran hexagonal 6 mm = 

7,358 mm 

 

Gambar 4.31 Grafik pengujian horizontal dan vertikal 

 Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa  nilai deformasi pengujian 

horizontal lebih rendah dari pengujian vertikal dikarenakan pada kedua posisi ini 

akan membuat perbedaan pada luas penampang spesimen. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 1. Spesimen yang digunakan terbuat dari bahan aluminium dengan ketebalan 0,4 

mm yang dibentuk secara hexagonal dengan ukuran variasi, 2 mm, 4 mm dan 6 

mm  

2. Pengujian tekan statis dilakukan untuk mengetahui nilai deformasi pada 

spesimen 

3. Pengujian menggunakan alat uji Universal Testing Machine yang memiliki 

gaya tekan/tarik maksimal sebesar 5000 kg atau 49000 N 

 4. Kekuatan dan ketahanan  maksimum spesimen diketahui dari nilai/titik tertinggi 

deformasi, gaya, tegangan dan regangan pada spesimen 

 5. Dari hasil data pengujian dapat disimpulkan bahwa : 

a. Semakin besar ukuran hexagonal, maka semakin besar nilai deformasi 

 diperoleh 

b. Jika Semakin besar ukuran hexagonal maka semakin kecil gaya yang 

 bekerja. 

c. Jika semakin besar ukuran hexagonal maka semakin besar nilai tegangan  yang 

diperoleh. 

d. Jika semakin besar ukuran hexagonal maka semakin kecil nilai regangan  yang 

diperoleh 

6. Dari perbandingan pengujian pada horizontal dan vertikal dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Nilai deformasi pada pengujian horizontal lebih rendah  dibanding pengujian 

 vertikal 

b. Nilai gaya pada pengujian horizontal lebih tinggi dibanding pada pengujian 

 vertikal 

c. Nilai tegangan pada pengujian horizontal lebih tinggi dari pada pengujian 

 vertikal 

d. Nilai regangan pada pengujian horizontal lebih rendah dari pada pengujian 

 vertikal 
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5.1. Saran 

1. Pembuatan struktur sarang lebah agar dilakukan dengan cetakan yang lebih

 presisi ukurannya. 

2. Ukuran sarang lebah agar lebih divariasikan lagi bentuk dan ukurannya. 

3. Perlunya perawatan dan pemeliharaan (maintenance) pada alat uji Universal 

Testing Machine  
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