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Abstrak
Pengujian kekerasan Rockwell merupakan salah satu pengujian kekerasan
bahan yang banyak digunakan, hal ini dikarenakan pengujian kekerasan
Rockwell yang sederhana, cepat, tidak memerlukan mikroskop untuk mengukur
jejak, dan relatif tidak merusak.
Penggunaaan Dial Pada pengukuran specimen baik untuk pengukuran uji keras
ataupun pengujian lain dapat berupa (Uji Tarik, Uji Puntir, Uji Lelah , dan
pengujian lainnya ), adalah cara konvensional yang efek pembacaannya masih
sulit terbaca. Dibutuhkan metode lain yang dapat menampilkan nilai agar
mudah terbaca hingga detail. Sementara untuk membeli peralatan ukur uji keras
digital membutuhkan biaya yang relatif mahal. Sehingga penulis mencoba
untuk merancang sekaligus mengkoversi nilai yang tertera pada dial dapat
terbaca pada LCD . Teknologi mekatronik adalah teknologi adalah metode yang
dipakai untuk konversi nilai pada dial menjadi digital.
Teknis kerja konversi nilai dial ke digital menggunakan mikrokontroler arduino
adalah kerjasama antara tuas yang berada pada Dial menekan sensor beban
/loadcell kemudian dilakukan penguatan pada pengkondisi signal loadcell agar
dapat menghasilkan nilai tegangan yg dikeluarkan loadcell terbaca. Proses
selanjutnya adalah pemrosesan rumus persamaan Hardness Rockcell Jenis C
pada mikrokontroler hingga menghasilkan tampilan nilai Digital pada LCD
sesuai nilai dial juga nilai kekerasan pada spesimen uji sesuai rumus dan
persamaan HRC.

1. Pendahuluan
Kekerasan merupakan salah satu metode yang lebih cepat dan lebih murah untuk menentukan sifat
mekanik suatu material. Kekerasan bukanlah konstanta fisika, nilainya tidak hanya bergantung pada
material yang diuji, namun juga dipengaruhi oleh metode pengujiannya. Apabila metode pengujian
yang digunakan berbeda, maka hasil dari sifat mekanisnya pun akan berbeda. Ada beberapa jenis
kekerasan yaitu , Ball identation test (Brinnel), Pyramida identation (Vickers), Cone and ball
identation test (Rockwell), Uji kekerasan mikro atau knoop hardness. Metode ini dibedakan oleh
Indentor dan beban uji yang digunakan [1]
Pengujian kekerasan Rockwell merupakan salah satu pengujian kekerasan bahan yang banyak
digunakan, hal ini dikarenakan pengujian kekerasan Rockwell yang : sederhana, cepat, tidak
memerlukan mikroskop untuk mengukur jejak, dan relatif tidak merusak. Pengujian kekerasan Rockwell
dilaksanakan dengan cara menekan permukaan spesimen (benda uji) dengan suatu indentor. Penekanan
indentor ke dalam benda uji dilakukan dengan menerapkan beban pendahuluan (beban minor),
kemudian ditambah dengan beban utama (beban mayor), lalu beban utama dilepaskan sedangkan beban
minor masih dipertahankan.
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Gambar 1. Proses pengujian kekerasan Rockwell
Besarnya beban minor ini adalah 10 kgf sedangkan besarnya beban utama biasanya adalah 50 kgf, 90
kgf, atau 140 kgf. Penerapan beban minor pada hakekatnya dimaksudkan untuk membantu mendudukan
indentor di dalam benda uji (spesimen) dan menghilangkan pengaruh dari penyimpangan permukaan
sehingga menciptakan permukaan spesimen yang siap untuk menerima beban utama. Dengan demikian
permukaan benda uji tidak perlu dibuat dengan sehalus dan selicin mungkin [2]
Penggunaaan Dial Pada pengukuran specimen baik untuk pengukuran uji keras ataupun pengujian lain
dapat berupa (Uji Tarik, Uji Puntir, Uji Lelah , dal pengujian lainnya ), adalah cara konvensional yang
efek pembacaannya masih tidak akurasi.

Gambar 2. Alat Uji Kekerasan pembacaan dial
Sementara untuk membeli peralatan ukur uji keras digital membutuhkan biaya yang relatif mahal.
Sehingga penulis mencoba untuk merancang sekaligus mengkoversi nilai yang tertera pada dial dapat
terbaca pada LCD . Teknologi mekatronik adalah teknologi adalah metode yang dipakai untuk konversi
nilai pada dial menjadi digital, seperti digambarkan pada gambar 3.

Prosiding KITT (Konferensi Ilmiah Teknologi Texmaco) | Vol 1, 2018 | Hal. 203

ISSN (online) 2622-0164 | ISSN (cetak) 2620-6331

Gambar 3. Rancangan Arduino Untuk Alat Uji Kekerasan [3]
2. Metode Penelitian
Penelitian memakai dua metode, yaitu metode studi literatur dan metode eksperimen. Metode studi
literatur pada penelitian ini adalah mencari data, bahan dan penelitian sebelumnya mengenai teori
uji keras metode rockwell. Metode eksperimen yang dimaksud adalah merancang, merakit dan menguji
alat, untuk jenis penelitian adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan deduktif, Unit analisis hasil uji
coba material, sumber data (literatur, jurnal nasional).
2.1. Lokasi penelitian
Tempat pengujian peneliti menggunakan Laboratoriµm Produksi milik Fakultas Teknik, Teknik Mesin
Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang, Tempat Merancang peneliti lakukan di Laboratoriµm
milik sendiri.
2.2. Teknis Penelitian
Melakukan pendataan mengenai uji keras metode rockwell dimana berdasarkan besar beban minor
dan major, uji kekerasan Rockwell dibedakan menjadi:
Rockwell
Beban minor : 10 kg
Beban major : 150 kg
Skala kekerasan yang dipakai dalam pengujian Rockwell adalah HRC Untuk material dengan
kekerasan sedang. Indentor berupa kerucut intan dengan sudut puncak 120 derajat dan beban uji
sebesar 150 Kgf
Pada eksperimen ini sampel yang digunakan adalah bahan metal (logam). Bahan di letakkan pada
alat uji secara bergantian dan diuji kekerasan menggunakan identor berupa identor bola (ball
identer) (THC) kemudian dihitung nilai kekerasannya menggunakan 100-(h /0.002) Pada langkah
pertama benda uji ditekan oleh indentor dengan beban minor (Minor Load F0) setelah itu ditekan
dengan beban mayor (Major Load F1) pada langkah kedua dan langkah ketiga beban mayor diambil
sehingga yang tersisa adalah minor load.
Hasil dari pengukuran akan dibebankan pada sebuah Dial, Dial inilah yang menjadi detektor menjadi
sistem digital, dimana dial akan mengangkat sensor loadcell . dengan melakukan perhitungan persamaan
HRC=100-(h /0.002), yang telah terprogram pada arduino, untuk ditampilkan pada LCD.

Prosiding KITT (Konferensi Ilmiah Teknologi Texmaco) | Vol 1, 2018 | Hal. 204

ISSN (online) 2622-0164 | ISSN (cetak) 2620-6331

Gambar 4. Jarak maksimal kedalaman
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Karakteristik Loadcell dan Modul HX711
Load Cell merupakan komponen inti yang terdapat pada timbangan digital. Secara umµm load
cell digunakan untuk menghitung massa dari suatu benda. Sebuah sensor load cell tersusun dari
beberapa konduktor, strain gauge, dan jembatan wheatstone [3] Jembatan wheatstone digunakan
sebagai pengkondisi sinyal yang di hasilkan oleh sensor load cell. Berikut gambar jembatan
wheatstone :

Gambar 5. Rancangan Jembatan Wheatstone[3]
Modul HX711 merupakan modul amplifier yang biasa digunakan dalam rangkaian timbangan digital
sebagai modul konversi sinyal analog ke digital pada load cell. Memiliki presisi tinggi 24 ADC
high gain input yang didesain untuk berbagai sensor berjenis Bridge. Dengan dua channel A dan
B (fix gain 32) yang berkomunikasi secara multiplex, modul ini dapat diprogram untuk gain 128
atau 64 (20mV atau 40mV). Prinsip kerja dari modul HX711 ini yaitu sebagai penguat tegangan pada
load cell pada saat load cell bekerja. HX711 presisi 24-bit analog to digital converter (ADC)
(Khakim, 2015).
Tabel 1. Karakteristik Sensor Load Cell
Bahan Dasar
Load Cell Type
Kapasitas
Dimensi
Lubang Pemasangan
Panjang Kabel
Ukuran Kabel
ELEKTRIK
Presisi
Rata-Rata Output
Non Linearitas
Hysteresis
Non- Pengulangan
Creep / 30 Menit

MEKANIK
Alumuniµm Alloy
Strain Gauge
1 Kg
55.25x12.7x12.7
M5 Ukuran Baut
550mm
30AWG
0.05%
1.0 ±0.15mv/V
0.05% FS
0.05% FS
0.05% FS
0.1% FS
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Effect Temperatur Pada Nol / 10oC
Effect Temperatur Pada Span/10oC
Keseimbangan Nol
Input Impendansi
Output Impendansi
Hambatan Isolasi
Voltage
Toleransi Jarak Tempur
Pengoperasian Jarak Tempur
Save Overload
Ultimate Overload

MEKANIK
0.05% FS
0.05% FS
±1.5%FS
1130±10Ohm
1000±10Ohm
>5000 MOhm
5 VDC
-10 to ~+40oC
-20 to ~+55oC
120% Kapasitas
150% Kapasitas

3.2. Bentuk Rancangan Konversi Pengukuran Dial ke Digital
Untuk perancangan , kebutuhan bahan dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Loadcell dengan beban Maksimµm 1Kg
2. Modul Pengkondisi Sinyal HX711
3. Display LCD 2x16
4. Mikrokontroler Arduino Nano

(Gambar 6). Bahan Komponen Pendukung Alat Konversi Pengukuran

3.3. Hasil Perbandingan Pengukuran Menggunakan Dial dengan Digital
Teknik Pengukuran dilakukan secara bersamaan antara sistem dial dan digital agar diperoleh nilai yang
mudah terbaca sekaligus menadapatkan hasil kekerasan dari spesimen yang diuji. Berikut ini model dari
alat konversi pengukuran dial ke sistem digital,
Proses kerja alat konversi hanya memanfaatkan pergerakan kinetik dari tuas pada dial yang ditopang
oleh sebuah spiral untuk menekan sensor loadcell, sehingga nilai tegangan yang terdeteksi dari output
loadcell terukur dan menjadi acuan nilai pada arduino. Nilai inilah yang dapat dioleh menjadi dua nilai
dimana nilai pertama untuk menyamakan antara nilai pada dial dan yang kedua adalah membuat
tampilan untuk persamaan HRC (Hardness Rockwell C ).
3.3. Hasil Uji Pengukuran Menggunakan Dial dengan Digital
Berikut hasil pengujian alat ,
1. Memulai Alat Uji Konversi Dial ke Digital
Langkah ini disebut persiapan untuk proses pengujian spesimen pada nilai kekerasan material
uji.
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( Gambar 8 ) . Tampilan d isplay digital awal proses

2. Proses Kalibrasi
Proses kalibrasi dibutuhkan untuk menetapkan nilai awal pengukuran agar berada di nilai
terendah atau sama dengan nilai 0.

( Gambar 9 ) . Proses Kalibrasi

3. Hasil Kalibrasi
Berikut hasil dari proses kalibrasi ,dimana posisi dial tepat di skala 0 dan pada tampilan layar
menunjukan angka 0 mikro meter, dan nilai kekerasan di angka 99,94.

Gambar 10. Hasil Kalibrasi.
4. Hasil Pengujian Pertama

Gambar 11. Hasil Pengujian Pertama
Proses pengujian dilakukan dengan cara menekan tuas bawah pada dial agar diperoleh nilai jarµm pada
angka 10 mikro meter, dan hasil tampilan digital menunjukkan nilai 10 mikro meter.
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5. Hasil Pengujian Kedua

( Gambar 12 ) . Hasil Pengujian Kedua

Proses pengujian dilakukan dengan cara menekan tuas bawah pada dial agar diperoleh nilai jarµm pada
angka 20 mikro meter, dan hasil tampilan digital menunjukkan nilai 20 mikro meter.
6. Hasil Pengujian Ketiga

(Gambar 13). Hasil Pengujian Ketiga
Proses pengujian dilakukan dengan cara menekan tuas bawah pada dial agar diperoleh nilai jarµm pada
angka 30 mikro meter, dan hasil tampilan digital menunjukkan nilai 30 mikro meter.
Berikut tabel hasil uji dan pembuktian dari konversi nilai dial ke tampilan digital sebanyak sepuluh nilai
berikut dengan selisihnya,
(Tabel 2). Tabel Hasil Pengujian Konversi
No.
Uji

Nilai
Tertera
Pada Dial
(µm)

1

0

2

Nilai Dial Tertera
Pada LCD
(µm)

Nilai Kekerasan
Tertera Pada LCD
(HC)

Selisih Konversi Antara Dial
dan LCD
(µm)

-0.001

100.20

0.001

10

10

95.16

0

3

20

20

89.90

0

4

30

30

85.10

0

5

40

41

79.30

1

6

50

51

74.22

1

7

60

62

68.79

2

8

70

72

63.94

2

9

80

81

58.94

1

10

90

92

53.69

2

11

100

102

48.96

2
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4. Kesimpulan

Hasil pengujian alat untuk konversi dapat disimpulkan bahwa konversi dari nilai dial ke digital mampu
dilakukan dengan metode penekanan tuas pada dial menuju loadcell sensor , dimana loadcell sensor
adalah sensor yang sifatnya akan mengalami sensitifitas terhadap nilai tegangan. Tampilan digital
mampu membaca mendekati nilai yang sama dengan nilai yang ditampilkan pada dial. Melihat hasil
pengujian diketahui selisih antara penggunaan tampilan dial dan LCD terdapat selisih paling rendah
adalah 0.0001µm dan selisih paling besar adalah 2 um. Dari hasil selisih ini dapat disimpulkan peneliti
bahwa penggunaan divais tambahan untuk memproses nilai dial secara konvensional menjadi nilai
digital yang mudah dibaca adalah tidak teralu jauh nilai persimpangannya. Dan dapat digunakan sebagai
alat bantu untuk pengukuran uji jenis lain selama menggunakan proses alat dial.
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