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SIFAT – SIFAT MATERIAL

Secara garis besar material mempunyai sifat-
sifat yang mencirikannya, pada bidang teknik 
mesin umumnya sifat tersebut dibagi menjadi 
tiga sifat. Sifat –sifat itu akan mendasari dalam 
pemilihan material, sifat tersebut adalah: 
• Sifat mekanik
• Sifat fisik
• Sifat teknologi



1. SIFAT MEKANIK

Sifat mekanik mater ial ,  merupakan salah satu faktor 
terpenting yang mendasari pemilihan bahan dalam suatu 
perancangan. Sifat mekanik dapat diartikan sebagai respon 
atau peri laku material  terhadap pembebanan yang 
diberikan, dapat berupa gaya, tors i  atau gabungan 
keduanya. Dalam prakteknya pembebanan pada material 
terbagi dua yaitu beban stat ik  dan beban dinamik. 
Perbedaan antara keduanya hanya pada fungsi waktu 
dimana beban statik tidak dipengaruhi oleh fungsi waktu 
sedangkan beban dinamik dipengaruhi oleh  fungsi waktu.



Untuk mendapatkan sifat mekanik material, biasanya 
dilakukan pengujian mekanik. Pengujian mekanik 
pada dasarnya bersifat merusak  (destructive test), 
dari pengujian tersebut akan dihasilkan kurva atau 
data yang mencir ikan keadaan dar i  mater ial 
tersebut. 



Setiap material yang diuji dibuat dalam bentuk 
sampel kecil atau spesimen. Spesimen pengujian 
dapat mewakili seluruh material apabila berasal dari 
jenis, komposisi dan perlakuan yang sama. Pengujian 
yang tepat hanya  didapatkan pada material uji 
yang memenuhi aspek ketepatan pengukuran, 
kemampuan mesin, kualitas atau jumlah cacat pada 
material  dan ketelitian dalam membuat spesimen. 
Sifat mekanik tersebut meliputi antara lain: kekuatan 
tarik, ketangguhan, kelenturan, keuletan, kekerasan, 
ketahanan aus, kekuatan impak, kekuatan mulur, 
kekeuatan leleh dan sebagainya.



SIFAR-SIFAT MEKANIK MATERIAL YANG 
PERLU DIPERHATIKAN:

1. Tegangan yaitu gaya diserap oleh material selama berdeformasi  persatuan luas.
2. Regangan yaitu besar deformasi persatuan luas.
3. Modulus elastisitas yang menunjukkan ukuran kekuatan material.
4. Kekuatan yaitu besarnya tegangan untuk mendeformasi material atau 

kemampuan material untuk menahan deformasi.
5. Kekuatan luluh yaitu besarnya tegangan yang dibutuhkan untuk mendeformasi 

plastis.
6. Kekuatan tarik adalah kekuatan maksimum yang berdasarkan pada ukuran mula.
7. Keuletan yaitu besar deformasi plastis sampai terjadi patah.
8. Ketangguhan yaitu besar energi yang diperlukan sampai terjadi perpatahan.
9. Kekerasan yaitu kemampuan material menahan deformasi plastis lokal akibat 

penetrasi pada permukaan.



2. SIFAT FISIK

Sifat penting yang kedua dalam pemilihan 
material adalah sifat fisik. Sifat fisik adalah 
kelakuan atau sifat-sifat material yang bukan 
d i sebabkan  o leh  pembebanan seper t i 
pengaruh pemanasan, pendinginan dan 
pengaruh arus l istrik yang lebih mengarah 
pada struktur material. 



SIFAT FISIK MATERIAL ANTARA LAIN:

temperatur cair, konduktivitas panas dan panas 
spesifik.
Struktur material sangat erat hubungannya dengan 
sifat mekanik. Sifat mekanik dapat diatur dengan 
serangkaian proses perlakukan f is ik.  Dengan 
a d a n y a  p e r l a k u a n  f i s i k  a k a n  m e m b a w a 
penyempurnaan dan pengembangan material 
bahkan penemuan material baru.



3. SIFAT TEKNOLOGI 

Selanjutnya sifat yang sangat berperan 
dalam pemilihan material adalah sifat 
teknologi yaitu kemampuan material untuk 
dibentuk atau diproses. Produk dengan 
kekuatan t inggi  dapat dibuat dibuat 
dengan proses pembentukan, misalnya 
dengan pengerolan atau  penempaan. 
Produk dengan bentuk yang rumit dapat 
dibuat dengan proses pengecoran.



SIFAT-SIFAT TEKNOLOGI DIANTARANYA: 
1. sifat mampu las, 
2. sifat mampu cor, 
3. sifat mampu mesin dan 
4. sifat mampu bentuk. 
5. Sifat material terdiri dari
6. sifat mekanik yang merupakan 
7. sifat material terhadap pengaruh yang berasal dari luar serta
8. sifat-sifat fisik yang ditentukan oleh komposisi yang dikandung 

oleh material itu sendiri.



2.2 KEKERASAN
Kekerasan adalah ukuran ketahanan suatu material 
terhadap deformasi plastis lokal. Nilai kekerasan 
tersebut dihitung hanya pada tempat dilakukannya 
pengujian tersebut (lokal), sedangkan pada tempat 
lain bisa jadi kekerasan suatu material berbeda 
dengan tempat yang lainnya. Tetapi nilai kekerasan 
suatu  mater ia l  adalah homogen dan be lum 
diperlakupanaskan secara teoritik akan sama untuk 
tiap-tiap titik.



2.2.1 METODA PENGUJIAN KEKERASAN

Penguj ian kekerasan ser ing sekal i  d i lakukan karena 
mengetahui kekerasan suatu material maka (secara umum) 
juga dapat diketahui beberapa sifat mekanik lainnya, seperti 
kekuatan. Pada pengujian kekerasan dengan metoda 
penekanan, penekan kecil (identor) ditekankan pada 
permukaan bahan yang akan diuji dengan penekanan 
tertentu. Kedalaman atau hasil penekanan merupakan 
fungsi dari nilai kekerasan, makin lunak suatu bahan makin 
luas dan makin dalam akibat penekanan tersebut, dan 
makin rendah nilai kekerasannya.



2.3 UJI TARIK

Uj i  tar ik banyak di lakukan untuk melengkapi 
informasi rancangan dasar kekuatan suatu bahan 
dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi 
bahan. Pada uji tarik benda uji diberi beban gaya 
tarik sesumbu yang bertambah secara kontinu, 
bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan 
mengenai perpanjang yang dialami benda uji 
dengan extensometer,  sepert i  ter l ihat pada 
Gambar 2.3.



GAMBAR 2.3 SKEMA PENGUJIAN TARIK DENGAN UTM







PENJELASAN UJI TARIK

Pengujian ini merupakan proses pengujian 
yang biasa dilakukan karena pengujian tarik 
dapat menunjukkan perilaku bahan selama 
proses pembebanan. Pada uji tarik , benda uji 
diberi beban gaya tarik , yang bertambah 
secara kont inyu,  bersamaan dengan i tu 
d i l a k u k a n  p e n g a m a t a n  t e r h a d a p 
perpanjangan yang dialami benda uji.



Untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dari suatu material, maka yang 
harus dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap material 
tersebut. Dalam dunia industri tentu akan menjadi sangat boros bila 
dilakukan pengujian dari setiap barang yang ingin diketahui sifat 
mekaniknya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang di industri? 
Mereka melakukan pengujian terhadap spesimen dari barang yang 
ingin mereka ketahui sifat mekaniknya. Ada beberapa uji mekanik 
yang bisa dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat material, antara lain; 
uji tarik (tensile test), uji tekan (compression test), uji torsi/ puntir(torsion 
test), uji fatigue, dll. Dari sekian pengujian yang dapat dilakukan untuk 
mengetahui sifat material, uji tarik menjadi pengujian yang paling 
disukai untuk dilakukan karena dari satu pengujian dapat diketahui 
lebih banyak sifat material dari satu pengujian tersebut. Dalam artikel 
kali ini, penulis akan sedikit membahas tentang pengujian tarik dan 
sifat-sifat material apa saja yang bisa diketahui dari uji tarik.



MENGAPA MELAKUKAN UJI TARIK?

Dari uji tarik, banyak sifat-sifat yang bisa kita 
ketahui dibandingkan dengan pengujian lain. 
Dari hasil penarikan material hingga material 
tersebut putus, kita dapat mengetahui data 
y a i t u  b e r u p a  t e g a n g a n   t a r i k  v e r s u s 
pertambahan panjang dari material yang kita 
uji.





GBR 2. GAMBARAN SINGKAT UJI TARIK DAN 
TEGANGAN YANG TERJADI

Biasanya yang menjadi fokus perhatian adalah 
kemampuan maksimum bahan tersebut dalam 
menahan beban. Kemampuan  ini umumnya 
disebut “Ultimate Tensile Strength” disingkat 
dengan UTS, dalam bahasa Indonesia disebut 
tegangan tarik maksimum.



HUKUM HOOKE (HOOKE’S LAW)

Untuk hampir semua logam, pada tahap 
sangat awal dari uji tarik, hubungan antara 
beban atau gaya yang diberikan berbanding 
lurus dengan perubahan panjang bahan 
tersebut. Ini disebut daerah linier atau linear 
zone. Di  daerah in i ,  kurva pertambahan 
panjang vs beban mengikuti aturan Hooke 
sebagai berikut:



rasio tegangan (stress) dan regangan (strain) adalah konstan
Stress:  σ = F/A           F: gaya tarikan, 
                                    A: luas penampang
Strain:  ε  = ΔL/L         ΔL: pertambahan panjang, 
                                    L: panjang awal

Hubungan antara stress dan strain dirumuskan:  E = σ / ε
Selanjutnya  kita dapatkan Gambar, yang merupakan kurva standar 
ketika melakukan eksperimen uji tarik.  E adalah gradien kurva dalam 
daerah linier, di mana perbandingan tegangan (σ) dan regangan (ε) 
selalu tetap. E diberi nama  “Modulus Elastisitas” atau “Young Modulus”. 
Kurva yang menyatakan hubungan antara strain dan stress seperti ini 
kerap disingkat kurva SS (SS curve).



GBR 3.KURVA TEGANGAN-
REGANGAN



Bentuk bahan yang diuji, untuk logam biasanya dibuat spesimen dengan 
dimensi seperti pada  gambar di bawah ini.



Perubahan panjang dari spesimen dideteksi 
lewat pengukur regangan (strain gage) yang 
d i t e m p e l k a n  p a d a  s p e s i m e n  s e p e r t i 
d i i lust ras ikan pada gambar di  atas.  B i la 
pengukur regangan ini mengalami perubahan 
panjang dan penampang, terjadi perubahan 
nilai hambatan listrik yang dibaca oleh detektor 
dan kemudian dikonversi menjadi perubahan 
regangan.



GBR 5. ILUSTRASI PENGUKUR REGANGAN PADA SPESIMEN



DETAIL PROFIL UJI TARIK DAN SIFAT 
MEKANIK LOGAM

Sekarang akan kita bahas profil data dari tensile test secara lebih detail. Untuk 
keperluan kebanyakan analisa teknik, data yang didapatkan dari uji tarik 
dapat digeneralisasi seperti pada Gbr.6.





BR.6 PROFIL DATA HASIL UJI TARIK

Kita akan membahas istilah mengenai sifat-sifat 
mekanik bahan dengan berpedoman pada 
hasil uji tarik seperti pada Gbr.6. Asumsikan 
bahwa kita melakukan uji tarik mulai dari titik O 
sampai D sesuai dengan arah panah dalam 
gambar.



Tegangan yang d idapatkan dar i  ku rva 
tegangan teorit ik adalah tegangan yang 
membujur rata-rata dari  penguj ian tar ik. 
Tegangan tersebut diperoleh dengan cara 
m e m b a g i  b e b a n  d e n g a n  l u a s  a w a l 
penampang lintang benda uji itu. 

Rumus: σ =  P / Ao                                                               

Tegangan 



TEGANGAN LULUH PADA DATA TANPA BATAS 
JELAS ANTARA PERUBAHAN ELASTIS DAN PLASTIS

• Untuk hasil uji tarik yang tidak memiliki daerah 
linier dan landing yang jelas, tegangan luluh 
biasanya didefinisikan sebagai tegangan 
yang menghasilkan regangan permanen 
sebesar 0.2%, regangan ini disebut offset-strain 
(Gbr.7).



GAMBAR.7 PENENTUAN 
TEGANGAN LULUH (YIELD STRESS) 



UNTUK KURVA TANPA DAERAH LINIER

Perluuntukdiingatbahwasatuan SI untuktegangan 
( s t res s )  adalah Pa (Pasca l ,  N/ �2 )  dan s t ra in 
adalahbesarantanpasatuan.



REGANGAN YANG DIDAPATKAN 

adalah regangan linear rata-rata, yang 
d i p e r o l e h  d e n g a n  c a r a  m e m b a g i 
perpanjangan (gage length) benda uji ( 
atau ∆L), dengan panjang awal.

Rumus : e =  / Lo  =  ∆L/ Lo =  ( L - Lo ) / Lo



Karena tegangan dan regangan dipeoleh 
dengan cara  membagi  beban dan 
perpan jangan dengan fak to r  yang 
konstan, kurva beban – perpanjangan 
akan mempunyai bentuk yang sama 
seperti pada gambar 2.4. Kedua kurva 
sering dipergunakan.



GAMBAR 2.4  KURVA TEGANGAN REGANGAN  TEKNIK (Σ- Ε) 



Bentuk dan besaran pada kurva tegangan-regangan 
suatu logam tergantung pada komposisi, perlakukan 
panas, deformasi plastis yang pernah dialami, laju 
regangan, temperatur, dan keadaan tegangan 
yang menentukan selama pengujian. Parameter-
parameter yang digunakan untuk menggambarkan 
kurva tegangan-regangan logam adalah kekuatan 
tar i k ,  kekuatan lu luh  atau t i t i k  lu luh ,  per sen 
perpanjangan, dan pengurangan luas. Parameter 
pertama adalah parameter kekuatan, sedangkan 
yang kedua menyatakan keuletan bahan. 



2.3.1 KEKUATAN TARIK
Kekuatan tarik atau kekuatan tarik maksimum (ultimate tensile strenght), 
adalah nilai yang paling sering dituliskan sebagai hasil suatu uji tarik, 
tetapi pada kenyataannya nilai tersebut kurang bersifat mendasar 
dalam kaitannya dengan kekuatan material. Untuk logam ulet, 
kekuatan tariknya harus dikaitkan dengan beban lmaksimum, diman 
logam dapat menahan beban sesumbu untuk keadaan yang sangat 
terbatas. Pada tegangan yang lebih komplek, kaitan nilai tersebut 
dengan kekuatan logam, kecil sekali kegunaannya. Kecenderungan 
yang banyak ditemui adalah, mendasarkan rancangan statis logam 
ulet pada kekuatan luluhnya. Tetapi karena jauh lebih praktis 
menggunakan kekuatan tarik untuk menentukan kekuatan bahan, 
maka metode ini lebih banyak dipakai.



Kekuatan tarik adalah besarnya beban maksimum 
dibagi dengan luas penampang lintang awal benda 
uji.

Rumus : u = P maks /  Ao

Korelasi emperis yang diperluas antar kekuatan tarik 
dengan sifat mekanik lainnya seperti kekerasan dan 
kekuatan lelah, sering dipergunakan. Hubungan 
tersebut hanya terbatas pada has i l  penel i t ian 
beberapa jenis  material.



KEULETAN





2.3.2 KEKUATAN LULUH
Kekuatan luluh menyatakan besarnya tegangan 
yang dibutuhkan tegangan yang dibutuhkan untuk 
berdeformasi plastis material. Pengukuran besarnya 
tegangan pada saat mulai terjadi deformasi plastis 
atau batas lu luh, tergantung pada kepekaan 
pengukuran regangan. Sebagian besar material 
mengalami perubahan sifat dari elastis menjadi 
plastis, yang berlangsung sedikit demi sedikit dan titik 
saat deformasi plastis mulai terjadi, sukar ditentukan 
secara teliti.)



Sehingga kekuatan luluh sering dinyatakan 
sebagai kekuatan luluh offset, yaitu besarnya 
t e g a n g a n  y a n g  d i b u t u h k a n  u n t u k 
menghasilkan sejumlah kecil deformasi plastis 
yang ditetapkan (regangan offset). Kekuatan 
lu luh  of f set  d i tentukan tegangan pada 
p e r p o t o n g a n  a n t a r a  k u r v a  t e g a n g a n -
regangan dengan gar i s  se ja jar  dengan 
kemiringan kurva pada regangan tertentu. Di 
Amerika Serikat regangan offset ditentukan  
sebesar 0,2 atau 0,1 %          ( e = 0,002 atau 
0,001 mm/mm)



Rumus: y = P(offset) / Ao …….2.4



KEKUATAN TARIK



GAMBAR 2.5 KURVA TEGANGAN REGANGAN YANG 
MENGINDIKASIKAN KRITERIA LULUH



Beberapa bahan pada dasarnya tidak mempunyai 
bagian linear pada kurva tegangan-regangan, 
misalnya tembaga lunak atau besi cor kelabu. Untuk 
bahan-bahan tersebut, metode offset tidak dapat 
digunakan dan untuk pemakaian praktis, kekuatan 
lu luh  d id ie f in i s i kan  sebagai  tegangan yang 
diperlukan untuk menghasilkan regangan total 
tertentu, misalnya e = 0,5 %.



2.3.3 KEULETAN (E)
Keuletan adalah suatu besaran kualitatif dan sifat subyektif suatu bahan, 
yang secara umum pengukurannya dilakukan untuk memenuhi t iga 
kepentingan, yaitu:

1. Menyatakan besarnya deformasi yang mampu dialami suatu material, 
tanpa terjadi patah. Hal ini penting untuk proses pembentukan logam, 
seperti pengerolan dan ekstruksi.

2. Menunjukkan kemampuan logam untuk mengalir secara plastis sebelum 
patah.Keuletan logam yang tinggi menunjukkan kemungkinan yang besar 
untuk berdeformasi secara lokal tanpa terjadi perpatahan.

3. Sebagai petunjuk adanya perubahan kondisi pengolahan.



Ukuran keuletan dapat digunakan untuk 
memperkirakan kualitas suatu bahan, 
walaupun tidak ada hubungan langsung 
antara keuletan dengan perilaku dalam 
pemakaian bahan.



CARA UNTUK MENENTUKAN KEULETAN YANG 
DIPEROLEH DARI UJI TARIK

• Regangan teknis pada saat patah (ef), 
• Perpanjangan dan pengukuran luas penampang 

pada patahan (q).

 Kedua sifat ini didapat setelah terjadi patah, dengan 
cara menaruh benda uji kembali, kemudian diukur 
panjang akhir benda uji (Lf) dan diameter pada 
patahan (Df), untuk menghitung luas penampang 
patahan (Af).



CONTOH RUMUS

ef  =   ( Lf – Lo ) / Lo
q  =  ( Ao – Af ) / Ao



Baik perpanjangan maupun pengurangan luas 
penampang, biasanya dinyatakan dalam 
persentase.  Karena cukup besar bagian 
deformasi plastis yang akan terkonsentrasi 
pada daerah penyempitan setempat, maka 
harga  ef   akan bergantung pada panjang 
ukur awal (Lo). Makin  kecil panjang ukur, makin 
besar pengaruhnya pada perpanjangan 
keseluruhan. Oleh karena itu bila diberikan 
harga persentase perpanjangan,  maka 
panjang ukur Lo akan selalu disertakan.



2.3.4 MODULUS ELASTISITAS ( E )

Gradien bagian linear awal kurva tegangan-regangan adalah modulus 
elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan 
suatu bahan. Makin besar modulus elastisitas makin kecil regangan elastis 
yang dihasilkan akibat pemberian tegangan.

Modulus elastisitas dirumuskan seperti persamaan 2.7.
 E =  σ / e

Modulus elastisitas biasanya diukur pada temperatur tinggi dengan metode 
dinamik.







Perubahan panjang dari spesimen dideteksi 
lewat pengukur regangan (strain gage) yang 
d i t e m p e l k a n  p a d a  s p e s i m e n  s e p e r t i 
d i i lust ras ikan pada Gbr.4.  B i la pengukur 
regangan ini mengalami perubahan panjang 
dan penampang, terjadi perubahan ni lai 
hambatan listrik yang dibaca oleh detektor 
dan kemudian dikonversi menjadi perubahan 
regangan.



2.3.5 KELENTINGAN (RESILIENCE)

Kelentinganadalahkemampuansuatubahanuntukmenyerapenergipadawaktu
berdeformasisecaraelastisdankembalikebentukawalapabilabebannyadihilan
gkan.  Kelent inganbiasadinyatakansebagai  modulus  ke lent ingan, 
y a i t u e n e r g i r e g a n g a n t i a p s a t u a n  v o l u m e  y a n g 
dibutuhkanuntukmenekanbahandaritegangannolhinggateganganluluh. 
M o d u l u s  k e l e n t i n g a n  ( R e s i l i e n c e  M u d u l u s ) 
dapatdicaridenganmenggunakanpersamaan 2.8.

UR  =   σ�2 / 2E



2.3.6 KETANGGUHAN (TOUGHNESS)

• Ketangguhan adalah jumlah energi yang diserap 
material sampai terjadi patah, yang dinyatakan 
dalam Joule. Energi yang diserap digunakan untuk 
berdeformasi, mengikuti arah pembebanan yang 
d i a l a m i .  P a d a  u m u m n y a  k e t a n g g u a h a n 
menggunakan konsep yang sukar dibuktikan atau 
didefinisikan..Terdapat beberapa pendekatan 
matematik untuk menentukan luas daerah dibawah 
kurva tegangan-regangan.



• Untuk logam-logam ulet mempunyai kurva yang dapat didekati dengan 
persamaan-persamaan berikut:

1. UT  u .ef 
2. UT  ( o  +  u ) ef   / 2       
3. UT   2/3 ( u ) ef  



CONTOH SOAL

Sebuah spesimen si l inder dari baja mempunyai 
diameter awal 12,8 mm diuji Tarik hingga patah. 
Kekuatan patah tekniknya diperoleh σf = 460 MPa. 
Jika diameter patahnya adalah 10,7 mm, carilah:
a. keuletan dalam persen pengurangan penampang.
b. tegangan sebenarnya pada saat patah.



A. KEULETAN DIHITUNG DARI 
RUMUS BERIKUT:



B. TEGANGAN SEBENARNYA:
BEBAN PADA SAAT PATAH: 



TEGANGAN SEBENARNYA:



2.3.7 Kurva Tegangan Regangan Sesungguhnya

Kurva tegangan regangan teknik tidak memberikan 
indikasi karekteristik deformasi yang sesungguhnya, 
karena kurva tersebut semuanya berdasarkan pada 
dimensi awal benda uji, sedangkan selama pengujian 
terjadi perubahan dimensi. Pada tarik untuk logam liat, 
akan terjadi penyempitan setempat pada saat 
beban mencapai harga maksimum. Karena pada 
tahap ini luas penampang lintang benda uji turun 
secara cepat, maka beban yang dibutuhkan untuk 
melanjutkan deformasi akan segera mengecil. 



Kurva tegangan regangan teknik juga menurun setelah 
melewati beban maksimum. Keadaan sebenarnya 
menunjukkan, logam masih mengalami pengerasan 
regangan sampai patah sehingga tegangan yang 
d ibutuhkan untuk  melan ju tkan deformas i  juga 
bertambah besar. Tegangan yang sesungguhnya ( s) 
adalah beban pada saat manapun dibagi dengan luas 
penampang lintang benda uji, Ao dimana  beban itu 
bekerja.



Gambar 2.6 Perbandingan antara kurva tegangan regangan teknik
Dengan kurva  tegangan regangan sesungguhnya



Terima kasih


