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Abstrak 

 
Mengetahui struktur mikro suatu logam atau paduan, maka akan dapat mempelajari karakteristik struktur 
logam tersebut. Stuktur mikro akan dapat diamati dengan mikroskop yang selanjutnya memungkinkan 
untuk menghitung ukuran butiran, distribusi dari fasa-fasanya dan inkluisi yang memiliki efek yang besar 
terhadap sifat logam. Agar struktur mikro dapat diamati dengan seksama, maka diperlukan beberapa 
tahapan proses persiapan yang harus dilakukan. Struktur mikro akan dapat diobservasi jika permukaan 
sampel uji benar-benar halus, untuk itu diperlukan proses ampelas dan pemolesan pada mesin ampelas 
dan poles. Karena mesin ampelas dan poles untuk proses metalografi sangat mahal, maka dilakukan 
rancang bangun mesin tersebut. Dalam rancang bangun ini dihasilkan mesin yang memiliki dua piringan 
yang di putar oleh motor listrik dan juga sirkulasi air untuk proses. 

Kata kunci : Metalografi, Ampelas, Pemolesan, Motor listrik. 
 

PENDAHULUAN 

Sifat mekanis suatu logam atau paduan dapat 
diamati, salah satunya dengan menganalisa 
struktur mikro material. Pengujian metalografi 
dilakukan bertujuan untuk dapat mengobservasi 
struktur mikro tersebut. Ada beberapa tahapan 
yang harus dijalani agar dapat diperoleh citra 
struktur mikro. Tahapan yang harus dilalui adalah 
mempersiapkan sampel uji dengan cara 
memotong specimen, pemegangan (mounting), 
ampelas (grinding), pemolesan (polishing), etsa 
(etching) dan setelah itu baru observasi 
menggunakan mikroskop optik untuk mendapat-
kan citra struktur mikro. Dalam memperoleh citra 
struktur mikro logam terlebih dahulu diperhati-kan 
penentuan wilayah kerja sampel. Penentuan 
wilayah disesuaikan dengan pembebanan yang 
diterima oleh logam atau paduan tersebut. 

Tahapan proses penting pada uji metalografi 
adalah proses ampelas (grinding) dan pemolesan 
(polishing) yang akan menghasilkan permukaan 
sampel uji menjadi benar-benar halus dan 
mengkilat seperti kaca tanpa menggores, 
sehingga diperoleh permukaan sampel yang halus 
bebas goresan dan mengkilap seperti cermin. 
Proses ini juga menghilangkan ketidakteraturan 
sampel hingga orde 0,01 µm setelah itu dapat 
dilakukan pengamatan dengan mikroskop optic 
setelah terlebih dahulu dilaku-kan proses etsa 
(etching).  

Pada proses ini dibutuhkan sebuah mesin 
ampelas dan poles yang mempunyai piringan 
putar untuk memoles benda kerja dengan 
kecepatan yang dapat diatur. Penggunaan dua 
piring putar berfungsi sebagai ampelas (grinding) 
dan pemolesan (polishing) akan mempercepat 
proses. Selain itu adanya sistem sirkulasi air juga 
berdampak posistif terhadap hasil pemolesan 
sampel uji. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Metalografi. 

Metalografi adalah ilmu yang mempelajari 
karakteristik struktur dari logam atau paduan. 
Diperlukan peralatan untuk mempelajari struktur 
mikro suatu logam yaitu mikroskop. Struktur 
mikro merupakan suatu struktur yang hanya bisa 
dilihat dengan bantuan alat, dalam hal ini 
mikroskop optik yang dijadikan sebagi alat dalam 
pengujian ini, sedangkan struktur makro adalah 
suatu struktur yang hanya bisa dilihat dengan 
cara visual/kasat mata 

Mikroskop memungkinkan untuk menghitung 
ukuran butir, distribusi dari fasa-fasanya dan 
inklusi yang memiliki efek yang besar terhadap 
sifat logam. Fasa merupakan suatu kondisi pada 
logam dimana komponen kimianya sama. 
Berhasil tidaknya analisa ini ditentukan oleh 
preparasi benda uji, semakin sempurna pre-



paresi benda uji, semakin jelas citra struktur 
mikro benda uji yang diperoleh. 

Sebelum dilakukan pengamatan pada struktur 
mikro logam dengan mikroskop maka diperlukan 
proses-proses persiapan sampel. Sampel uji 
yang akan diamati harus dipreparasi dengan 
tahap-tahap proses preparasi spesimen yaitu : 
 Proses pengambilan sampel (Sampling 

position).  
 Pemotongan sampel (Cutting).  
 Pemegang (Mounting). 
 Ampelas (Grinding). 
 Pemolesan (Polishing). 
 Etsa (Etching). 
 Observasi mikroskopis / makroskopis 

  
B. Mesin Ampelas dan Poles. 

Mesin ampelas dan poles digunakan untuk 
menghaluskan permukaan sebuah sampel 
sebelum diteliti, seperti pada gambar 1.  

 

Gambar 1. Mesin ampelas dan poles 
 
Proses ampelas (Grinding) merupakan salah 
satu tahapan preparasi spesimen dimana dalam 
proses ini dilakukan pengampelasan pada 
permukaan spesimen. Hasil dari proses 
sebelumnya permukaan spesimen pasti memiliki 
permukaan yang tidak rata, terkorosi, terdapat 
gesekan bahkan porositas. Untuk meratakan dan 
menghilangkan itu semua maka dilakukan 
grinding (pengampelasan), seperti gambar 2. 

 

Gambar 2. Proses ampelas. 

Proses pemolesan (polishing) merupakan proses 
terakhir dari preparasi spesimen untuk 
mendapatkan permukaan benda kerja yang 
halus. Menggunakan mesin poles metalografi 
yang mempunyai piringan berputar dan 
menggunakan gaya abrasif specimen mendapat 
perlakuan polesing, seperti gambar 3.  

 

Gambar 3. Proses poles 

Proses polishing sering digunakan agar benda 
kerja menjadi tampak mengkilap, halus, 
mencegah kontaminasi peralatan medis, 
menghilangkan oksidasi, atau mencegah korosi 
pada pipa. Dalam metalografi dan metalurgi, 
polishing digunakan untuk membuat plat rata, 
membuat permukaan benda kerja bebas dari 
cacat sehingga memudahkan dalam pemeriksa-
an struktur mikro logam dengan mikroskop. 
 
C. Metode Rancang Bangun. 

Desain rekayasa atau rancang bangun agak 
berbeda dengan ilmu pengetahuan, karena teori 
dan hipotesis tidak dapat dikembangkan atau 
diuji melalui percobaan laboratorium. Desain 
rekayasa mencakup berbagai pokok persoalan 
yang jauh lebih luas, meliputi pembahasan 
tentang manusia dan organisasi. Oleh karena itu, 
desain rekayasa harus dianggap sebagai 
teknologi. Ini pun masih bersifat parsial karena 
tidak ada jawaban tunggal yang mutlak untuk 
setiap masalah yang mencakup baik pembuatan 
keputusan maupun kompromi, karena hampir 

semua parameter desain bersifat kontradiktif. 

Rancang bangun diawali dengan merancang 
produk yang akan diproduksi. Merancang produk 
atau desain produk merupakan prasyarat untuk 
produksi. Hasil keputusan desain produk 
selanjutnya ditransmisikan ke operasi sebagai 
spesifikasi produksi, dan spesifikasi produksi 
merumuskan karakteristik produk dan memung-
kinkan pelaksanaan produksi. Desain produk 
merupakan hal yang sangat penting dalam 
menjaga kelangsungan hidup usaha. Berbagai 
desain produk baru diciptakan karena orang 



percaya bahwa ada kebutuhan akan produk 
tersebut. 

Tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai 
pendekatan dalam merancang produk adalah 
sebagai berikut : 

1. Menarik pasar. 
Produk ditentukan oleh pasar dengan sedikit 
perhatian terhadap keberadaan teknologi 
dan proses operasi. Jenis-jenis produk yang 
akan diproduksi ditentukan melalui riset 
pasar atau umpan balik pelanggan. 

2. Mendorong teknologi. 
Produk diperoleh dari teknologi produksi 
dangan sedikit perhatian terhadap pasar. 
Penggunaan teknologi sangat dominan. 
Melalui penelitian dan pengembangan serta 
operasi yang agresif, diciptakan produk yang 
memiliki keunggulan dan keuntungan alami 
dalam pasar. 

3. Antar fungsional. 
Proses pengembangan produk tidak dilaku-
kan dengan menarik pasar atau mendorong 
teknologi, melainkan ditentukan oleh usaha 
antar fungsi yang terkoordinasi, baik itu 
fungsi pemasaran, operasi, teknik, dan 
fungsi lainnya. 

 

D. Cara Merancang Pahl Dan Beitz 

Dalam perancangan produk PahI dan Beitz 
mengusulkan cara merancang produk sebagai-
mana yang dijelaskan dalam bukunya 
Engineering Design : A Systematic Approach. 
Cara merancang Pahl dan Beitz tersebut terdiri 
dari 4 fase, yang masing-masing masih terdiri 
dari beberapa langkah. Ke-empat fase tersebut 
adalah : 

1. Perencanaan dan penjelasan 
2. Perancangan konsep produk 
3. Perancangan bentuk produk (embodiment 

design) 
4. Perancangan detail 

Fase Perencanaan dan Penjelasan 

Pada fase ini adalah menyusun spesifikasi teknis 
pada ampelas dan poles yang menjadi dasar 
perancangan yang dapat memenuhi kebutuhan 
laboratorium. Dalam fase ini dikumpulkan semua 
informasi tentang keinginan pengguna dan 
persyaratan (requirement) lain yang harus 
dipenuhi oleh produk dan tentang kendala-
kendala  yang merupakan batas-batas produk. 
Hasil dari fase ini adalah spesifikasi teknis pada 
mesin poles yang dimuat dalam daftar 
persyaratan teknis. 

Fase Perancangan Konsep 

Dari hasil  fase pertama yaitu spesifikasi teknis 
produk, dicarilah beberapa konsep produk yang 
dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam 
spesifikasi tersebut. Konsep produk tersebut 
merupakan solusi dalam masalah perancangan 
yang harus dipecahkan. Beberapa alternatif 
konsep produk dapat ditemukan. Konsep produk 
ini berupa gambar skets atau gambar skema 
yang sederhana. 

Dengan adanya beberapa macam kombinasi, 
maka harus dilakukan suatu seleksi agar 
perancangan akhir bisa benar-benar mendekati 
tuntutan desain. Hasil pengkajian terhadap 
variasi-variasi yang sudah ada akan didapatkan 
beberapa varian struktur fungsi produk. 

Fase Perancangan Bentuk. 

Pada fase perancangan bentuk, konsep produk 
hasil fase perancangan konsep produk skets kini 
harus diberi bentuk sedemikian rupa sehingga 
elemen-elemen tersebut secara bersamaan 
menyusun bentuk produk. Pada fase ini 
ditentukan material untuk setiap komponen. 
Konsep produk yang sudah diberi bentuk 
digambarkan pada preliminary layout, sehingga 
dapat diperoleh beberapa preliminary layout 
konsep produk yang dikembangkan terdiri dari 
beberapa konsep. 

Preliminary layout masih dikembangkan lagi 
menjadi layout yang lebih baik lagi dengan 
meniadakan kekurangan dan kelemahan yang 
ada, dan sebagainya. Kemudian dilakukan 
evaluasi terhadap beberapa preliminary layout 

yang sudah dikembangkan lebih lanjut berdasar-
kan kriteria teknis dan kriteria ekonomis, yang 
lebih ketat untuk memperoleh layout yang terbaik 
yang disebut definitive layout. Definitive layout 
telah dicek dari segi kemampuan melakukan 
fungsi produk. 

Fase Perancangan Detail. 

Pada fase perancangan detail, ditetapkan 
susunan komponen, bentuk, dimensi, kehalusan 
permukaan dan material dari setiap komponen. 
Demikian juga kemungkinan cara pembuatan 
sudah dianalisa dan perkiraan biaya sudah 
dihitung. Hasil akhir fase ini adalah gambar 
rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk 
pembuatan. Kedua hal tersebut disebut dokumen 
untuk pembuatan produk. 

 
 



Sebenarnya langkah-langkah dalam keempat 
fase proses perancangan di atas tidaklah perlu 
dikelompokkan dalam 4 fase secara kaku, sebab 
seperti misalnya, pada fase perancangan detail 
(fase ke-4), maka pada fase sebelumnya (fase 
ke-3), yaitu fase perancangan produk, elemen 
produk atau detail sudah diperlukan dan karena 
itu detail sudah (mulai) dibahas pada fase ke-3 
tersebut, dan banyak lain contoh seperti itu. 

Setiap fase proses perancangan berakhir pada 
hasil fase, seperti fase pertama menghasil-kan 
daftar persyaratan dan spesifikasi peran-cangan. 
Hasil setiap fase tersebut kemudian menjadi 
masukkan untuk fase berikutnya dan menjadi 
umpan balik untuk fase yang mendahuluinya. 
Perlu dicatat pula bahwa hasil fase itu sendiri 
setiap saat dapat berubah oleh umpan balik yang 
diterima dari hasil fase-fase berikutnya, seperti 
diperlihatkan pada gambar  4 berikut. 

 

 

Gambar 4. Diagram alir proses perancangan 
Pahl dan Beitz. 

 
 
 
 

METODOLOGI PERANCANGAN 

Untuk mempermudah rancang bangun mesin 
ampelas (grinding) dan pemolesan (polishing) 
digunakan metode perancangan Pahl dan Beitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Flowchart perancangan mesin amplas 
dan poles (dimodifikasi dari metode perancangan 

Pahl dan Beitz) 

 
 
 
 

Perencanaan Pembuatan 
Mesin Poles  

Perencanaan dan Penjelasan  
Mencari data dan informasi mengenai mesin poles. 
Mengetahui prinsip kerja mesin poles. 

Daftar Persyaratan 
(Spesifikasi Mesin Poles) 

T
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a
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Mengembangkan Solusi Utama 
Membuat beberapa alternatif mesin poles (varian). 
Menentukan fungsi mesin poles. 

Konsep mesin poles 
(Solusi) 

Mengembangkan Fungsi pada Mesin Poles 
Menentukan bentuk awal. 
Memilih layout awal yang terbaik. 

Memperbaiki layout. 
. 

Layout Awal 

Menentukan struktur mesin poles. 
Menghilangkan kelemahan dan kekurangan. 
Persiapan daftar komponen awal. 
Pembuatan dan susunan mesin poles 

Memperbaiki layout. 
. 

Layout Akhir 

Menyiapkan dokumen pembuatan. 
Mengembangkan gamar atau daftar detail. 
Menyelesaikan instruksi-instruksi pembuatan mesin 
poles Memperbaiki layout. 
. 

Dokumen mesin 

poles 

Solusi  



RANCANG BANGUN MESIN 

A. Perancangan Mesin.  

Langkah-langkah rancang bangun mesin dimulai 
dari perancangan hingga pembuatan, hasil 
perancangan dapat dilihat pada gambar 6 berikut 
ini. 

 

Gambar 6. Disain mesin ampelas dan poles 
 

B. Perancangan Mekanik.  

Pada tahap perancangan mekanik dilakukan 
perancangan desain, yaitu pengukuran piringan 
yang disesuaikan dengan kertas ampelas yang 
ada dipasaran, pengukuran posisi antara dua 
poros tempat berputarnya dua piringan logam 
dengan motor penggerak, perencanaan desain 
sistem pompa air, perencanaan pembuatan 
kerangka mesin. 

Pembuatan mekanik mesin ini dimuali dari 
pembuatan rangka, selanjutnya peletakan posisi 
poros piringan, antara motor listrik dengan 
piringan logam sampai dengan pembuatan 
sistem sirkulasi air. 

C. Perancangan Rangka Mesin.  

Bahan utama yang digunakan dalam mem-buat 
rangka yaitu besi hollow ukuran 3x1,5. Pemilihan 
bahan ini karena besi hollow banyak terdapat di 
pasaran serta memiliki beberapa keunggulan 
diantaranya : kuat, ringan, tahan terhadap korosi, 
dan mudah dibentuk. 

Peletakan posisi dua piringan logam berputar 
dengan motor, poros yang bersamaan pully dan 
rubberbelt. Dibutuhkan pully sebanyak 2 buah 
diletakkan pada poros tempat berputarnya 
piringan logam dan poros motor AC. 

 

Gambar 7. Mesin ampelas dan poles 

D. Motor penggerak.  

Motor penggerak yang digunakan harus dapat 
menggerakkan beban ketika proses pemolesan 
logam. Jenis motor penggerak bertenaga listrik 
ini memiliki banyak varitif, namun yang menjadi 
dasar pemilihan dari perancangan ini adalah 
daya motor dan dimensi motor. 

Berdasarkan hasil survei, maka dipilihlah jenis 
motor listrik yang sesuai untuk perancang-an ini, 
yaitu motor AC 220 Volt dengan daya ¾ HP 
putaran 1500 rpm. Disamping memiliki daya yang 
cukup untuk menggerakan beban pada piringan 
poles, motor ini juga memiliki dimensi yang tidak 
terlalu besar. Karna apabila dimensi motor terlalu 
besar, maka dimensi dari mesin poles itu juga 
akan bertambah sehingga akan mengurangi nilai 
estetika pada mesin poles itu sendiri juga akan 
membatasi ruang pada peletakannya. 

E. Rancangan Rumah Bagian Atas 

Pada proses pengampelasan dan pemolesan, 
mesin ini akan kontak dengan air sebagai media 
pendingin. Untuk itu perlu direncanakan 
pemilihan bahan untuk rumah mesin poles yang 
tahan terhadap air. Maka rumah mesin poles 
direncanakan dibuat menggunakan bahan 
stainless yang tidak bereaksi dengan air. Selain 
itu stainless mudah dibentuk sesuai dengan 
desain rumah mesin poles yang diinginkan. 

 

Gambar 8. Rumah mesin poles bagian atas 

 



F. Rancangan dan Desain Piringan Poles 

Dasar rancangan bentuk piringan poles adalah 
dimensi kertas ampelas yang akan ditempelkan 
pada permukaan piringan poles dengan dijepit 
oleh per yang melingkar di sisi piringan poles 
tersebut. Dimensi kertas ampelas yang banyak 
dijumpai dipasaran adalah 280mm x 230mm. 
Piringan poles dirancang berbentuk bulat untuk 
memudahkan pemasangan kertas amplas pada 
piringan poles, maka kertas amplas dari bentuk 
persegi digunting hingga membentuk lingkaran 
yang telah ditentukan. 

 

Gambar 9. Dua buah piringan poles 

G. Rancangan Sirkulasi Air Pendingin. 

Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam 
pemolesan logam, maka perlu dibuatkan sistem 
pendingin pada saat pemolesan berlangsung.  

 

Gambar 10. Proses pendinginan 

Oleh karena itu diperluakan adanya sistem 
sirkulasi air untuk menghemat pengeluaran air, 
sistem sirkulasi air terdiri atas : 

1. Bak Penampung 
2. Selang  
3. Pompa air 

4. Keran Injektor 
 
 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Dari hasil rancang bangun mesin ampelas dan 
pemoles  untuk proses metalurgi ini dapat 
disimpulkan bahwa :  

1. Mesin ampelas dan pemoles menggunakan 
dua buah motor AC 220 Volt dengan daya ¾ 
HP putaran 1500 rpm yang masing-masing 
bekerja dengan kontrol terpisah. 

2. Mesin ampelas dan pemoles logam bekerja 
dengan baik, baik piringan logam yang 
dapat diatur kecepatannya maupun sirkulasi 
air pendingin.  

3. Sistem sirkulasi air dan piringan logam 
dapat difungsikan secara terpisah atau 
masing-masing. 

 
B. Saran 

Saran untuk mesin ampelas dan pemoles logam 
ini agar didapatkan hasil yang lebih baik 
sebaiknya dirancang juga holder yang berfungsi 
untuk memegang logam pada saat proses 
ampelas dan pemolesan. 
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