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              FV ITS 
Dosen Pembimbing  : Ir. Gathot Dwi Winarto, M.T. 

 
Abstrak 
 
 Aluminium merupakan salah satu material yang terbilang 
cukup sering digunakan pada dunia industri karena material 
aluminium sendiri termasuk material yang mudah untuk dibentuk. 
Namun pada setiap proses pembentukan sebuah benda kepresisian 
merupakan hal yang utama, seperti halnya ketebalan. Pengukuran 
ketebalan disini dapat diketahui dengan cara uji tak merusak (Non 
Destructive Test) yaitu dengan metode Ultrasonic test. 
 Pada penelitian ini menganalisis sensitifitas masing-
masing media koplan yaitu air, gel dan oli terhadap pengujian 
pengukuran ketebalan ultrasonic testing metode contact testing. 
Dalam pengujian ini memiliki dua komponen penting yaitu layar 
flaw detector dan probe. Dimana probe perlu dilakukan kalibrasi 
sebelum digunakan untuk pengujian agar sesuai dengan material 
yang digunakan, dan di setiap pengujiannya full screen height 
pada layar flaw detector diharuskan mencapai ±80%  
 Setelah dilakukan analisa dapat disimpulkan bahwa 
media koplan gel merupakan media yang paling bagus pada 
pengukuran ketebalan karena memiliki selisih hasil pembacaan 
paling kecil, dan hasil pembacaannya paling mendekati hasil 
pengukuran menggunakan jangka sorong. Koplan gel juga 
merupakan koplan yang mempunyai decibel terkecil, hal ini 
dikarenakan cepat rambat gelombang pada gel yang cukup besar 

Kata kunci : Uji Ultrasonik, Probe, Contact Test, dan couplant 



iv 
 

MEASUREMENT OF THICKNESS IN ALUMINUM 
MATERIAL USING ULTRASONIC TESTING CONTACT 
TESTING METHOD WITH VARIATION COOPERATIVE 

MEDIA OF WATER, GEL, AND OIL 

 
Nama              : Rizki Firmanzah Putra 
NRP              : 10211400000095 
Jurusan                         : Departemen Teknik Mesin Industri 
              FV ITS 
Dosen Pembimbing  : Ir. Gathot Dwi Winarto MT 
 

Abstract 
Aluminum is one of the materials that is quite often 

used in the industrial world because the aluminum material 
itself includes materials that are easy to form. But in every 
process of forming a precision object is the main thing, as 
well as thickness. Thickness measurement  can be known by 
non-destructive test, namely the Ultrasonic test method. 

In this study analyzing the sensitivity of each coplan 
media, to the testing of ultrasonic testing thickness 
measurement method of contact testing. In this test has two 
important components, the flaw detector and probe screen. 
Where the probe needs to be calibrated before it is used for 
testing to match the material used, in test the full screen 
height on the flaw detector screen required to reach ± 80% 

After the analysis can be concluded that the gel 
coupling media is the best medium in thickness 
measurement because it has the smallest difference in 
reading results, and the reading results are closest to the 
measurement results using calipers. The gel coplan is also a 
coupling that has the smallest decibel, this is due to the fast 
propagation of the waves on a large enough gel 

 
Key words: Ultrasonic Test, Probe, Contact Test, and 
couplant. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 
 Dalam dunia industri pembuatan peralatan dengan 
material benda padat baik secara otomatis menggunakan mesin 
maupun yang masih menggunakan tenaga manusia, tidak bisa 
terlepas dari masalah kepresisian dimensi benda tersebut. Ketidak 
presisian  yang berada di dalam benda padat tentu bisa saja 
diketahui dari penglihatan secara langsung jika ketidak presisian 
tersebut terlampau besar, namun jika ketidak presisian benda 
tersebut terbilang kecil atau sangat kecil maka alat pengukuran 
dibutuhkan baik alat pengukuran manual ataupun mesin 
pengukur. Pengukuran benda yang dilakukan di dunia industri 
biasanya tanpa merusak benda padat yang di inspeksi atau biasa 
disebut dengan Non-Destructive Test. 

Non-Destructive Test (NDT) terdiri dari berbagai macam 
metode pengujian seperti liquid penetrant test, magnetic particle 
inspection, eddy current test, radiographic inspection, dan 
ultrasonic inspection. 

Pengujian ultrasonic adalah salah satu teknik pengujian 
material tanpa merusak benda uji menggunakan pantulan 
gelombang ultrasonic. Gelombang suara yang dirambatkan pada 
benda uji dan sinyal yang ditrasmisi atau dipantulkan akan 
diamati dan di interprestasikan. Gelombang ultrasonic yang 
digunakan memiliki frekuensi 0,5-20 Mhz. Pengujian ultrasonic 
dapat menggunakan metode contact testing dan immersion 
testing, dan metode contact testinglah yang umumnya digunakan 
pada dunia industri untuk mengukur sebuah benda padat. 
Khususnya ketebalan benda tersebut. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang tersebut mulai muncul masalah yang 
di buat sebagai pedoman penulis untuk membuat tugas akhir ini, 
diantara rumusan masalah tersebut adalah : 

1. Berapa selisih hasil pengukuran ketebalan menggunakan 
pengujian ultrasonik metode contact testing variasi media 



2 
 

koplan air, gel dan oli dengan hasil pengukuran 
menggunakan jangka sorong ? 

 
2. Dari pengujian ultrasonik dengan masing-masing koplan 

air, gel dan oli. Pada koplan manakah yang mempunyai 
decibel terkecil ? 

 
1.3  Batasan Masalah  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 
masalah yang dikaji dalam penulisan tugas akhir ini, maka diberi 
batasan masalah sebagai berikut : 

1. Material menggunakan aluminium 6061 
2. Material sengaja dibuat menyerupai tangga dengan 

variasi ketebalan 18 mm, 16 mm, 13 mm, 10mm 8 mm 
3. Metode yang digunakan contact testing 
4. Menggunakan probe normal dengan frekuensi 2.5 Mhz 

pada waktu pengerjaanya. 
5. Probe sudah terkalibrasi sebelum digunakan. 
6. Couplant yang digunakan adalah air, gel, dan oli 
7. Full screen height pada tiap pengujian diharuskan ±80% 

 
1.4  Tujuan  
 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian uji ultrasonik 
kali ini adalah : 

1. Mengetahui selisih hasil pengukuran uji ultrasonikpada 
masing-masing koplan air, gel dan oli dengan 
hasilpengukuran jangka sorong  

2. Mengetahui pada koplan manakah terdapat hasil decibel 
terkecil diantara koplan air, gel dan oli 
 

1.5   Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis mengharapkan memberikan 
manfaat pada dunia akademis dan praktisi tentang bagaimana 
hasil pengujian ultrasonik metode contact testing pada aluminium 
dengan masing-masing koplan air, gel dan oli 
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1.6  Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk 

mencapai tujuan Penelitian ini adalah : 
 

1.Studi Literatur 
Untuk menambah wawasan perlu studi literatur dengan 
mempelajari buku-buku tentang non destructive test dan 
pengujian berupa uji ultrasonic atau karya ilmiah yang 
berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 

 
2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing  

Dalam penulisan Penelitian ini perlu mengadakan konsultasi 
atau respon dengan dosen pembimbing.  

 
3. Observasi Data  

Melakukan observasi data-data terkait uji ultarsonik dan benda 
kerja melalui internet dan dari hasil pengamatan langsung 
dengan masalah yang dihadapi di lapangan  

 
4.Analisa Data 
 Menganalisa hasil cacat dengan pengujian ultrasonic dengan 

metode contact testing dan immersion testing.  
 
5.Membuat Kesimpulan  

 Setelah menyelesaikan laporan Penelitian dapat diambil 
kesimpulan tentang hasil dari proses dan analisa tersebut.             

 
1.7   Sistematika Penulisan 

Agar hasil pemikiran penulis dapat dimengerti dan dipahami 
secara keseluruhan, maka penulisan tugas akhir ini akan ditulis 
menurut sistematika penulisan secara umum yaitu : 
 

 BAB I PENDAHULUAN 
Pada Bab I menjelaskan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
dan sistematika penulisan. 

 



4 
 

 BAB II DASAR TEORI 
Pada Bab II ini menjelaskan tentang teori-teori yang 
menunjang pelaksanaan penelitian. 

 
 BAB III METODOLOGI 

Pada Bab III menjelaskan metodologi penelitian, diagram 
langkah penelitian, spesifikasi, dan langkah proses 
pengujian-pengujian yang dilakukan. 

 
 BAB IV HASIL DAN ANALISA 

Pada Bab IV akan dibahas mengenai hasil pengujian 
ultrasonic metode contact testing dan immersion testing. 
 

 BAB V KESIMPULAN 
Pada Bab V berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-
sarankonstruktif untuk penelitian selanjutnya. 

 
 DAFTAR PUSTAKA 
 LAMPIRAN 
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BAB II 
DASAR TEORI 

 
2.1  Pengujian Material  

Dalam proses pengujian bahan ada dua macam 
pengujian,ditinjau berdasarkan sifat dari pengujian tersebut 
yaitu : 

A. Pengujian Destruktif  
Sesuai dengan namanya pengujian ini bersifat 

merusak bahan yang diuji sehingga bahan yang diuji akan 

rusak baik sifat materialnya maupun bentuk atau dimensinya. 

Macam-macam pengujian destruktif seperti pengujian tarik, 

pengujian kekerasan, pengujian impact, dll 

B. Pengujian non-destruktif  

Pengujian ini merupakan pengujian yang tidak 

merusak benda atau spesimen yang akan diuji. Macam-

macam pengujian non-destruktif seperti visual inspection, 

magnetic participle, eddy current test, ultrasonic inspection, 

radiographic inspection, liquid penetrant test, dll 

 

2.2 Pengertian NDT  
Non destrtructive testing (NDT) adalah aktivitas tes atau 

inspeksi terhadap suatu benda untuk mengetahui adanya 

cacat, retak, atau discontinuity lain tanpa merusak benda 

yang kita tes atau inspeksi. Pada dasarnya, tes ini dilakukan 

untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan masih 

aman danbelum melewati damage tolerance. Material 

diusahakan semaksimal mungkin tidak mengalami 

kegagalan (failure) selama masa penggunaannya.NDT 

dilakukan paling tidak sebanyak dua kali. Pertama, selama 

dan diakhir proses fabrikasi, untuk menentukan suatu 

komponen dapat diterima setelah melalui tahap-tahap 

fabrikasi. NDT ini dijadikan sebagai bagian dari kendali 
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mutu komponen. Kedua, NDT dilakukan setelah komponen 

digunakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah 

menemukan kegagalan parsial sebelum melampaui batas 

toleransi. 

2.2.1. Macam-Macam Metode NDT 

Berikut ini beberapa penjelasan tentang 

jenis-jenis metode NDT yang umum digunakan : 

1. Visual inspection  

 Pengujian ini merupakan pemeriksaan 
hanya dengan menggunakan mata. Cara ini 
memang sangat sederhana dan bernilai ekonomis. 
Karena itu cara ini selalu dilakukan disamping 
juga menggunakan cara lain. Sering kali metode 
ini merupakan langkah yang pertama kali diambil 
dalam NDT. 
     Prinsip dalam metode visual inspection 
sangat sederhana hanya dengan menggunakan 
mata telanjang tanpa alat bantu kecuali kaca 
pembesar. 

  Metode ini bertujuan menemukan cacat 
atau retak permukaan dan korosi. Dalam hal ini 
tentu saja adalah retak yang dapat terlihat oleh 
mata telanjang atau dengan bantuan lensa 
pembesar. 
2. Magnetic particle inspection 

Magnetic particle inspection (MPI) yaitu 

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

cacat permukaan (surface) dan permukaan 

bawah (subsurface) suatu komponen dari bahan 

ferromagnetik. 

Dengan menggunakan metode ini, cacat 

permukaan (surface) dan bawah 

permukaan (subsurface) suatu komponen dari 

bahan ferromagnetik dapat diketahui. Prinsipnya 
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adalah dengan memagnetisasi bahan yang akan 

diuji. Adanya cacat yang tegak lurus arah medan 

magnet akan menyebabkan kebocoran medan 

magnet. Kebocoran medan magnet ini 

mengindikasikan adanya cacat pada material. 

Cara yang digunakan untuk memdeteksi adanya 

kebocoran medan magnet adalah dengan 

menaburkan partikel magnetik dipermukaan. 

Partikel-partikel tersebuat akan berkumpul pada 

daerah kebocoran medan magnet. 

Kelemahannya, metode ini hanya bisa 

diterapkan untuk material ferromagnetik. Selain 

itu, medan magnet yang dibangkitkan harus tegak 

lurus atau memotong daerah retak serta 

diperlukan demagnetisasi di akhir inspeksi. 

3. Eddy current test  

Eddy current test merupakan metode 

yang dilakukan dengan cara menghubungkan 

arus medan magnet dengan kumparan medan 

magnet sehingga menimbulkan perubahan 

impedansi pada suatu bahan yang terjadi cacat. 

Inspeksi ini memanfaatkan prinsip 

elektromagnet. Prinsipnya, arus listrik dialirkan 

pada kumparan untuk membangkitkan medan 

magnet didalamnya. Jika medan magnet ini 

dikenakan pada benda logam yang akan 

diinspeksi, maka akan terbangkit arus Eddy. Arus 

Eddy kemudian menginduksi adanya medan 

magnet. Medan magnet pada benda akan 

berinteraksi dengan medan magnet pada 

kumparan dan mengubah impedansi bila ada 

cacat. 
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Kegunaan metode ini hanya pada bahan 

logam saja, yang hanya dapat dijangkau pada 

permukaan bahan logam saja.  

4. Ultrasonic inspection  

Ultrasonic inspection  merupakan metode 

yang menggunakan gelombang suaru untuk 

menetukan suatu adanya titik pada suatu bahan 

material. Sehingga dengan adanya energy listrik 

dapat diketahui adanya suatu retak ataupun untuk 

membaca ketebalan pada suatu bahan. 

Prinsip yang digunakan adalah prinsip 

gelombang suara. Gelombang suara yang 

dirambatkan pada spesimen uji dan sinyal yang 

ditransmisi atau dipantulkan diamati dan 

interpretasikan. Gelombang ultrasonic yang 

digunakan memiliki frekuensi 0.5 – 20 MHz. 

Gelombang suara akan terpengaruh jika ada void, 

retak, atau delaminasi pada material. Dan jika 

tidak diketahui adanyahal-hal tersebut gelombang 

ultrasonik bisa dimanfaatkan juga untuk 

membaca sebuah ketebalan benda  Gelombang 

ultrasonic ini dibangkitkan oleh tranducer dari 

bahan piezoelektri yang dapat menubah energi 

listrik menjadi energi getaran mekanik kemudian 

menjadi energi listrik lagi. 

Metode ultrasonic ini di gunakan untuk 

mendeteksi adanya cacat ataupun pengukuran 

ketebalan pada peralatan seperti: rolle, shaft, 

turbin, pipa bertekanan las-

lasan, gear, frame, die,block, tool steel, produk 

coran, dll. 
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5. Radiographic inspection  

Radiographic inspection merupakan 

metode yang menggunakan laser atau 

alatradiographic dalam pengujiannya, dengan 

laser atau alat radiographic sehingga dapat 

diketahui bahan yang terkena retak atau terdapat 

cacat. 

Metode NDT ini dapat untuk 

menemukan cacat pada material dengan 

menggunakan sinar X dan sinar gamma. 

Prinsipnya, sinar X dipancarkan menembus 

material yang diperiksa. Saat menembus objek, 

sebagian sinar akan diserap sehingga 

intensitasnya berkurang. Intensitas akhir 

kemudaian direkam pada film yang sensitif. Jika 

ada cacat pada material maka intensitas yang 

terekam pada film tentu akan bervariasi. Hasil 

rekaman pada film ini lah yang akan 

memeprlihatkan bagian material yang mengalami 

cacat. 

Dengan adanya sinar dari pancaran sinar 

maka metode ini dapat lebih mudah untuk 

menentukan suatu cacat dengan adanya bayangan 

putih yang menunjukkan cacat dan hitam yang 

menunujukkan tidak adanya cacat. 
6. Liquid penetrant test  

Liquid penetrant Inspection adalah suatu 

cara pemeriksaan untuk mendeteksi cacat 

permukaan pada benda padat yang tidak berpori-

pori. Cacat yang terdeteksi boleh jadi timbul 

karena proses pembuatannya atau 
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karena fatique (kelelahan) pada benda-benda 

yang sudah lama di gunakan. 

Metode Liquid Penetrant Test merupakan 

metode NDT yang paling sederhana. Metode ini 

digunakan untuk menemukan cacat di permukaan 

terbuka dari komponen solid, baik logam maupun 

non logam, seperti keramik dan plastik fiber. 

Melalui metode ini, cacat pada material akan 

terlihat lebih jelas. Caranya adalah dengan 

memberikan cairan berwarna terang pada 

permukaan yang diinspeksi. Cairan ini harus 

memiliki daya penetrasi yang baik dan 

viskousitas yang rendah agar dapat masuk pada 

cacat dipermukaan material. Selanjutnya, 

penetrant yang tersisa di permukaan material 

disingkirkan. Cacat akan nampak jelas jika 

perbedaan warna penetrant dengan latar belakang 

cukup kontras. Seusai inspeksi, penetrant yang 

tertinggal dibersihkan dengan 

penerapan developer. 

Pendetelisian keretakan dengan cara ini 

tidak bergantung pada ukuran, bentuk, arah 

keretakan, struktur bahan maupun komposisinya 

karena liquid penetrant dapat meresap kedalam 

cacat di permukaan benda yang di uji. kedalam 

keretakan terjadi karena daya kapiler 

(tegangan permukaan yang rendah). Proses ini 

banyak di gunakan untuk menyelidiki keretakan 

permukaan (surface cracks) dan kekeroposan 

(purisita). Lapisan-lapisan bahan dan lain-lain 

penggunaannya tidak terbatas pada 

logam ferraus dan non ferraus teapi juga dapat di 



11 
 

gunakan pada kramik, plastik, jelas dan benda-

benda lain hasil proses powder metalurai. 

 

2.3 Ultrasonik Test  
Ultrasonik testing merupakan salah satu metode NDT 

yang banyak digunakan untuk mendeteksi adanya 
diskontuinitas seperti cacat dalam dan juga bisa digunakan 
untuk mengetahui ketebalan suatu benda. Pengukuran 
ketebalan suatu benda biasanya diaplikasikan kebenda 
berbahan dasar logam. Ultrasonik testing menggunakan 
media gelombang ultrasonik yang mempunyai frekuensi 
tinggi lebih dari 20 Khz.  

Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan rambatan 

gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh transducer pada 

benda kerja dan kemudian gelombang baliknya ditangkap 

oleh  receiver. Gelombang yang diterima ini dapat diukur 

intensitasnya, waktu perambatan atau resonansi yang 

ditimbulkan sehingga pada umumnya pemeriksaan ultrasonic 

ini didasarkan pada perbedaan intensitas gelombang yang 

diterima serta waktu perambatannya. 

Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi 

menabrak bidang pantul kemudian gelombang bunyi tersebut 

dipantulkan oleh bidang pantul tesebut. Tidak semua bunyi 

yang mengenai dinding pemantul akan dipantulkan. Ada 

sebagian bunyi tersebut yang diserap dinding pemantul. 

Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi 

tergantung pada keras lunaknya permukaan. 

 

2.4Mode Perambatan Gelombang Ultrasonik 
 Perambatan gelombang ultrasonik dapat terjadi ada 
beberapa mode : 
 

1. Mode Gelombang Longitudinal 
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Gelombang ini adalah getaran yang arah 

rambatnya sejajar dengan arah gerakan atom yang 

digetarkan. Kecepatan dan panjang gelombangnya 

tergantung bahan yang dilaluinya. Gelombang 

longitudinal data merambat pada semua bahan, baik 

gas,cair, maupun padat. Gelombang mengikuti jalan yang 

sama atau jalur yang berlawanan dengan jalur transfer 

energi. Jadi, jika energi sedang ditransfer dari kanan ke 

kiri, maka gelombang akan baik berjalan kiri ke kanan 

atau kanan ke kiri. Gelombang longitudinal memerlukan 

media untuk dapat berjalan. Gelombang longitudinal 

Mekanik juga disebut gelombang kompresional atau 

gelombang kompresi, karena kemampuan mereka untuk 

menghasilkan kompresi dan penghalusan ketika bergerak 

melalui medium 

 

 
Gambar 2.1 Mode gelombang longitudinal  

 

2. Mode Gelombang Tranversal  

Gelombang ini merupakan getaran yang 

arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getaran 

atom yang digetarkan. Pada getaran tranversal, 

kecepatan dan panjang gelombangnya tergantung 

pada bahan yang dilaluinya. Gelombang 

tranversal hanya dapat merambat pada benda 

padat.Gelombang yang bergerak memiliki osilasi 

tegak lurus terhadap arah transfer energi. Dalam 

istilah sederhana gelombang bergerak tegak lurus 
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terhadap arah energi. Jadi, jika energi yang 

ditransfer dari kiri ke kanan, maka gelombang 

tersebut akan bergerak naik dan turun. Hal ini 

umumnya seperti melihat gambaran gelombang 

pada grafik. 

 

 
Gambar 2.2Mode gelombang transversal 

 

3. Mode Permukaan  

Mode permukaan terjadi bila gelombang 

transversal merambat ada permukaan. Gerakan 

atom yang bergetar berbentuk elips. Sesuai 

dengan namanya, gelombang permukaan hanya 

merambat pada permukaan bahan padat dengan 

kedalaman maksimum satu panjang gelombang. 

 

 
Gambar 2.3Mode permukaan  

 

 

4. Mode Pelat 

Mode pelat terjadi bila gelombang 

transversal merambat pada bahan pelat tipis yang 

tebalnya kurang dari setengah panjang 

gelombang. Gerakan atom yang bergetar 
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berbentuk elips. Gelombang pelat merambat pada 

seluruh benda uji tipis tersebut baik dalam bentuk 

gelombang simetris atau gelombang asimetris. 

 

 
Gambar 2.4Mode pelat  

 

Gelombang ultrasonic yang merambat dalam suatu bahan 

dapat merubah mode dari satu mode ke mode lainnya. 

Perubahan mode ini terjadi misalnya karena pantulan atau 

pembiasan. Bila mode berubah maka kecepatan 

rambatnya, begitu juga panjang gelombangnya akan ikut 

berubah, akan tetapi frekuensi gelombang tidak ikut 

berubah.  

  

2.4.1 Cepat Rambat dan Panjang Gelombang 

Kecepatan rambat (v) gelombang 

ultrasonik dalam suatu bahan tergantung 

pada jenis bahan yang dilalui oleh mode 

gelombang tersebut, seperti yang 

dirumuskan pada persamaan 1.1 dan 

persamaan 2.2 

Mode Longitudinal :  

   VL = √ E(1 σ) 
ρ(1+σ )(1 2 σ ) ........... (1.1) 
Mode Transversal 
VT = √ E(1 σ ) 
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2 ρ(1+σ ) ........... (1.2) 
Dimana :  
E = modulus elastisitas 
ρ=massa jenis 

σ= raiso poison 
Untuk mode pelat, kecepatan rambat 
tidak hanya tergantung pada jenis bahan, 
tetapi bergantung juga pada tebal bahan 
dan frekuensi.  

 
Bahan Longitudinal (m/s) Transversal (m/s) 

Alumunium 6300 3130 
Kuningan  4280 2030 
Perak 4660 2260 
Emas 3240 1200 
Baja 5890 3240 
Gel 1900  
Air 1500 - 
Oli 1390 - 
Udara  330 - 

 

Tabel 2.1 Kecepatan gelombang pada beberapa bahan 

 

2.5 Teknik Pengujian Gelombang Ultrasonik 

Teknik yang digunakan dalam pengujian ultrasonik itu 

berguna untuk memeriksa tebal bahan dan adanya cacat di dalam 

suatu bahan dengan  gelombang ultrasonik melalui tiga cara yaitu 

teknik resonansi, teknik transmisi, teknik gema. Dari ketiga 

teknik tersebut, teknik gema paling sering digunakan terutama 

pada pemeriksaan lapangan. 

Prinsip dasar ketiga teknik tersebut adalah : 

1. Teknik Resonansi 

Tebal bahan dapat diukur dengan cara mengukur  

frekuensi atau panjang gelombang ultrasonik yang dapat 
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menimbulkan resonansi maksimum pada bahan tersebut. 

Adanya cacat sekaligus ketebalan benda dapat langsung 

dideteksi dengan terjadinya perubahan resonansi. 

2. Teknik Transmisi 

Adanya cacat di dalam bahan dapat diketahui dari 

penurunan intensitas gelombang ultrasonik yang diterima 

probe penerima sedangkan tebal bahan tidak bisa diukur 

dengan teknik transmisi. 

3. Teknik gema  

Teknik gema ini dapat mengukur tebal bahan dan 

mengetahui lokasi serta besarnya cacat, dengan 

mengetahui dari waktu amplitudo gelombang yang 

diterima oleh probe. 

2.6 Koplan 

 Koplan adalah cairan yang berfungsi untuk memudahkan 

merambatnya gelombang ultrasonik dari probe ke dalam benda 

uji. Karena bila antara probe dan benda uji terdapat udara maka 

hampir 100% gelombang akan dipantulkan kembali ke dalam 

probe dan gelombang yang di pantulkan akan lebih banyak 

menyebar dibandingkan fokus kepada material. Agar tebal koplan 

yang terletak antara probe dan benda uji tetap stabil, maka 

tekanan yang diberikan pada probe harus konstan sehingga tidak 

mempengaruhi amplitudo dari indikasi yang timbul pada layar. 

 Jenis jenis kuplanuntuk pengujian kontak langsung : 

a. Permukaan halus mendatar : gliserin 

b. Permukaan agak kasar dan mendatar : oli, minyak 

goreng 

c. Permukaan sangat kasar dan tegak : grease 

d. Permukaan panas : grease 

2.7 Probe  

 Probe adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik menggunakan efek piezoeletric 
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dan efek magnetostriktif. Kedua efek ini reversible artinya dapat 

terjadi perubahan dari energi mekanik menjadi listrik dan 

sebaliknya. Karena probe berfungsi sebagai sumber dan penerima 

gelombang ultrasonik, berikut jenis jenis probe : 

 

1. Probe normal 

Probe normal digunakan untuk mengukur tebal 

bahan dan menentukan lokasi cacat yang sejajar 

dengan benda uji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.5Probe normal 

 

2. Probe sudut  

Probe sudut hanya digunakan untuk menentukan 

lokasi dan besar cacat yang memiliki permukaan 

yang membentuk sudut terhadap permukaan benda 

uji. Probe sudut tidak biasa digunakan untuk 

mengukur tebal benda yang diuji. Hal yang 

memudahkan dalam pengukuran dengan probe sudut 

adalah bahwa dari satu cacat umumnya hanya 

menghasilkan satu indikasi, sehingga mudah 

dianalisa. Penentuan lokasi cacat dengan probe sudut 

memerlukan ketelitian yang lebih baik dibandingkan 

dengan probe normal untuk itu probe harus 

digerakkan maju mundur sambil diputar kekiri dan 
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kekanan agar diperoleh amplitudo maksimum dan 

dapat dibaca pada layar. 

 

 

 

 

 

   

  

  Gambar 2.6Probe sudut  

 

3. Probe normal dan sudut kembar 

Pada probe ini bentuk dan ukuran memiliki 

kesamaan dengan probe sudut maupun probe normal 

tungal. Perbedaannya terletak pada bagian alas 

dimana pada probe kembar bagian pemancar dan 

penerima dibuat menjadi bagian yang berbeda. 

Dimana kegunaan probe kembar berada pada saat 

pendeteksian ultrasonik pulsa berada pada daerah 

dead zone (daerah mati). 

 

2.7.1 Perumusan dalam uji ultrasonik 

Perhitungan keterkaitan antara decibel dengan 

taraf intensitas 

TI = 10 log
�

�� 

I = 
�

�
 

I = 2������� 

 

   TI  : taraf itensitas 

   I  : intensitas bunyi 

                    �� : itensitas ambang bunyi (10���) 
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P  : daya bunyi 

S  : luas penampang 

� : masa jenis 

F  : frekuensi 

A  : amplitudo 

 

Perhitungan mencari ketebalan 

tc = 
�

�
 x R………………(persamaan 1) 

 

tc  = kedalaman 

             l   = indikasi  

s  = skala pengukuran pada alat  

R = range pengukuran pada alat 

 

         Perhitungan mencari range pulsa 

 

   R ≥
� � ����� ����� ���

��� �  (����� ����� )
 .....(persamaan 2) 

 

 

2.8 Blok Kalibrasi 

Sebelum menggunakan alat uji ultrasonik terlebih dahulu 
dilakukan pengkalibrasian terhadap probe yang akan digunakan, 
kalibrasi berguna untuk  meyesuaikan keluaran atau indikasi dari 
suatu probe agar sesuai dengan standart yang digunakan dalam 
akurasi tertentu. Blok kalibrasi yang digunakan untuk pengujian 
ultrasonik yaitu blok kalibrasi V1, blok kalibrasi V2, dan blok 
kalibrasi VW. 

 
 Bagian-bagian blok kalibrasi V1: 

1. Ketebalan 25 mm untuk kalibrasi probe normal untuk 
range kelipatan 25 mm. 

2. Lucite 23 mm untuk pengecekan hasil kalibrasi probe 
normal tebal baja 50 mm. 



20 
 

3. Lebar 100 mm untuk kalibrasi probe normal untuk 
range kelipatan 100 mm dan untuk pengecekan hasil 
kalibrasi. 

4. Lebar 200 mm untuk kalibrasi probe normal untuk 
range kelipatan 200 mm dan untuk pengcekan hasil 
kalibrasi. 

5. Lengkungan radius 100 mm untuk kalibrasi titik 
indeks probe sudut range probe sudut dengan 
kelipatan 100 mm. 

6. Lubang bor sisi diameter 15 mm untuk cacat referensi 
probe normal maupun sudut. 

7. Celah 4 mm untuk retakan referensi untuk probe 
sudut. 

8. Jarak 85 mm, 91 mm, 100 mm untuk pemeriksaan 
resolusi pesawat dan probe. 

9. Skala sudut untuk pemeriksaan sudut dari probe 
sudut. 

10. Celah 30 mm untuk refleksi ulang pada kalibrasi 
probe sudut dan pemeriksaan titik indeks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.7Blok kalibrasi V1  
 
Bagian-bagian blok kalibrasi V2: 
1. Ketebalan 12.5 mm untuk kalibrasi probe normal. 
2. Lengkungan radius 25 mm dan 50 mm untuk 

kalibrasi probe sudut range 100 mm. 
3. Lubang 5 mm adalah cacat referensi. 
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 Gambar 2.8Blok kalibrasi V2 
 
 

Kegunaan blok bertingkat : 
Untuk kalibrasi probe normal kembar. 
 
 
 
 
 

 
 

 Gambar 2.9Blok kalibrasi bertingkat 
 
2.8.1 Cara Kalibrasi Probe  
1) Kalibrasi probe normal  

Tujuannya adalah  menyesuaikan skala 0 sampai 
50 pada layar dengan jangkauan dari gelombang 
ultrasonik dalam benda uji. Jarak yang dikalibrasi adalah 
jarak tempuh yaitu jarak yang dilalui oleh gelombang-
gelombang dalam benda uji. Caranya adalah : Letakkan 
probe pada standar blok “V1” pada ketebalan 25 mm 
dengan range 100 mm dengan demikian indikasi yang 
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timbul pada layar (n) = R/d = 100/25 = 4 indikasi, dimana 
indikasi pertama berada pada skala 12.5; 25; 37.5; 50. 
Bila seluruh indikasi telah menempati skala tersebut 
secara tepat, maka kalibrasi telah selesai. Untuk 
memeriksa keakuratan pengkalibrasian sebelum 
digunakan maka diharuskan untuk mengukur jarak benda 
uji terhadap standar ketebalan yang sudah ada 
sebelumnya. 

 2) Kalibrasi probe sudut 
Proses kalibrasi probe sudut lebih sukar 

dibandingkan dengan kalibrasi probe normal. Hal ini 
disebabkan karena posisi probe harustepat diketahui dari 
amplitudo indikasi yang timbul pada layar. Posisi probe 
yang tepat akan menghasilkan indikasi yang 
amplitudonya maksimum. Bila amplitudo belum 
maksimum  maka posisi probe benda, hasil kalibrasi dan 
pengukurannya juga tidak akurat. Titik indeks dan 
sudutnya juga perlu diperiksa karena kesalahan dalam 
menentukan titik indeks maupun sudut akan 
menyebabkan kesalahan hasil pengukuran. Titik indeks 
perlu diketahui karena titik ini merupakan titik nol dari 
setiap pengukuran jarak. Penentuan titik indeks dapat 
dilakukan dengan cara meletakkan probe sudut pada blok 
kalibrasi. 
 

2.9 Flaw Detector  
 Flaw detector adalah instrumen untuk pengujian bahan 
yang digunakan untuk mendeteksi cacat maupun mengukur 
ketebalan material uji. Jenis cacat yang bisa dideteksi oleh 
ultrasonik test ini antara lain crack, slag, dan porosity. Data yang 
ditampilkan oleh alat flaw detector berupa pulsa. 
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  Gambar 2.10Flaw detector 
 

Gambar diatas merupakan hasil dari gelombang yang 
ditampilkan pada layar monitor berupa tampilan pulsa untuk 
mengetahui tebal serta cacat atau tidaknya benda uji tersebut. 
Secara umum tampilan pulsa pada layar monitor terdiri dari : 

1) Initial Pulse 
2) Backwall Pulse  
3) Defect Pulse 
4) Noise Pulse 
Sedangkan untuk membedakan tampilan pulsa-pulsa layar 

monitor dapat dijelaskan secara sederhannya : 
 

 Initial pulse adalah signal pulsa yang selalu muncul pada 
saat awal tampilan pengukuran yang terbaca dilayar 
monitor. 
Defect pulse adalah signal pulsa yang muncul sebagai 
indikasi adanya cacat pada bahan uji. 
Backwall pulse adalah signal pulsa yang menyatakan 
ketebalan benda uji. 
Noise pulse adalah kumpulan pulsa-pulsa noise yang 
muncul pada bahan uji. 

Backwall pulse, noise pulse dan defect pulse bagi orang yang 
baru pertama kali mengoperasikan alat ultrasonik test mungkin 
masih rancu untuk membedakan, oleh karena itu untuk 
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membedakannya kita bisa melihat dari karakter signal yang 
muncul pada tampilan layar monitor. 

Untuk mengetahui apakah itu backwal pulse kita bisa 
menambah panjang range pada set up alat ultrasonik, jika pulsa 
selalu muncul setiap kelipatan angka pada layar ultrasonik test 
secara teratur misalnya pada jarak 6,12,18,24 dst… berarti pulsa 
tersebut masuk kategori backwall pulse. 

Sedangkan defect pulse dan noise untuk membedakannya 
kita bisa mengatur nilai reject pada alat test tersebut, jika kita 
menaikkan nilai reject pada alat ultrasonik test kemudian signal 
yang muncul pada layar monitor menghilang, berarti signal 
tersebut adalah noise pulse, namun bila tampilan signal tetap 
muncul pada layar monitor berarti signal tersebut adalah defect 
pulse. 
 
2.10 Metode Pengujian Ultrasonik 

 Dalam pengujian ultrasonik ini memiliki 2 
metode bentuk pengujian sesuai kebutuhan dan kondisi 
suatu kontruksi ataupun produk untuk mempermudah 
dalam melakukan pengujian ultrasonik tersebut yaitu: 

 

 2.10.1 Contact Testing 

Contact testing merupakan salah satu teknik 
pemeriksaan  yang paling banyak digunakan oleh para 
penguji, dikarenakan pengujian ini dapat menguji lewat 
satu sisi dari bahan yang diuji dan dapat mengakses 
hingga kedasar benda yang ditentukan secara akurat dan 
tepat. Selain itu sinyal reflektor yang menerobos dari 
suatu dasar benda akan merefleksikan ke CRT ketika 
terjadi tabrakan antara sinyal reflektor dengan dasar 
benda. Untuk metode ini, dengan tranduser yang sama 
bias difungsikan sebagai transmitter dan receiver. Probe 
ultrasonik yang digunakan adalah pulse echo single 
element dengan frekuensi 4 Mhz, dengan metode 
pengujian contact testing probe ultrasonik digerakkan 
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secara manual dengan tangan untuk menghasilkan 
gerakan scanning arah x dan y terhadap luasan material 
uji. Pulsa ultrasonik dibangkitkan dari pulser-receiver 
dengan PRF (Pulse Repetition Frequensi), akusisi 
selanjutnya dikirim ke layer CRT. Hasil transformasi 
sinyal di threshold untuk mendapatkan lokasi sinyal 
pantul, selanjutnya setiap yang terdekteksi dianalisa 
dalam suatu data ketebalan atau dimensi dengan tingkat 
ketelitian yang cukup tinggi.   

 

 

Gambar 2.11Metode contact testing 
 

2.10.2 Immersion Testing 
  Immersion testing juga merupakan teknik 
pemeriksaan dalam pengujian ultrasonic, pengujian ini 
juga membutuhkan media yaitu couplant cair seperti air 
oli dll. Pengujian immersion ini transducer tidak kontak 
langsung dengan benda uji, memungkin menggunakan 
kristal yang lebih tipis pada frekewensi ultrasonic yang 
lebih tinggi. Frekewensi yang lebih tinggi menghasilkan 
resolusi yang terbaik dari discontinuity yang kecil. Jika 
transducer terlalu dekat ke permukaan benda uji, pantulan 
permukaan uji yang kedua akan muncul pada CRT 
diantara pantulan pada permukaan dan belakang benda 
uji, pantulan ini dapat muncul sebagai diskontuniti.  
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  Gambar 2.12 Metode immersion testing 

Gelombang ultrasonic dengan tenik immersion 

yang dipantulkan dan dibiaskan oleh bak berisi couplant 

permukaan batas antara dua bahan yang berbeda. Dari 

sifat pantulan tersebut dapat ditentukan tebal bahan, 

lokasi cacat serta ukuran cacat. Cacat yang mudah 

dideteksi oleh gelombang ultrasonic adalah cacat yang 

tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang karena 

cacat tersebut mudah memantulkan kembali gelombang 

untuk diterima oleh probe 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1  Flow Chart Penelitian  

 Pengerjaan dalam pembuatan tugas akhir ini sesuai 
dengan flow chart, bisa dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai 

Study 

Literatur 

Persiapan Specimen 

Pemotongan Specimen 

Pembentukan Specimen 

Pengujian ultrasonik 

Pengerjaan dalam pembuatan tugas akhir ini sesuai 
dengan flow chart, bisa dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini: 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 3.1Flow Chart Diagram 
 

3.2  Waktu Pelaksanaan Penelitian 
Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun ajaran 2017/2018 yaitu pada bulan 
Februari sampai dengan Juni2018.  

 
3.3  Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Lab MetalurgiDepatemen 
Teknik Mesin Industri ITS Fakultas Vokasi dan Lab 
pengujian NDT sebagai tempat analisa. 

 
3.4  Langkah Kerja 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini langkah pertama 
yang dilakukan adalah studi literatur tentang dasar pengujian 
NDT serta dilanjutkan pada fokusan penelitian 
Untuk proses analisis fokus pada lieratur pengujian bahan 
NDT ultrasonik. Untuk memperjelas, berikut tahapan 
tahapan yang akan dilakukan.  

 
3.4.1  Studi Literatur 

 Tahapan studi literatur adalah untuk mempelajari dan 
membahas teori-teori yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

A 

Analisa Data dan 

Pembahasan 

kesimpulan 

Selesai  

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada 
yaitu pada bulan 

Penelitian ini dilaksanakan di Lab MetalurgiDepatemen 
ITS Fakultas Vokasi dan Lab 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini langkah pertama 
dasar pengujian 

an ultrasonik. 
r pengujian bahan 

NDT ultrasonik. Untuk memperjelas, berikut tahapan 

Tahapan studi literatur adalah untuk mempelajari dan 
ibutuhkan untuk mengerjakan 
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penelitian ini. Selain itu juga melakukan pengambilan data 
melalui buku dan internet. 
 

3.4.2  Persiapan dan Pemotongan Material 
 A. Specimen  

Material yang digunakan adalah AA 6061 dengan 
dimensi awal 210 mm x 210 mm x 25 mm. Kemudian 
spesimen dibentuk melalui proses milling sehingga benda 
sesuai dengan dimensi yang diinginkan yaitu 200 mm x 
200 mm dan tebal 20 mm. sehingga bentuk awal 
spesimen sudah terpenuhi seperti gambar dibawah ini 

 

 
 

Gambar 3.2 Material AA 6061 
 

B. Pesawat ultrasonik 
Pesawat ultrasonik yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah GE USM Go : 
 

 
 

 Gambar 3.3 GE USM Go 
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C. Probe  
Probe yang digunakan selama pengujian adalah 

Probe normal 

 

Gambar 3.4 Probe normal 
 

 D. Couplant  
Couplant digunakan sebagai media pengujian 

ultrasonic untuk menghilang gap antara specimen dan 
probe. Couplant yang digunakan adalah air gel dan oli : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 3.5 Oli 
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 E. Blok kalibrasi 
Blok kalibrasi digunakan untuk mengkalibrasi 

probe sebelum digunakan untuk menguji specimen. 
Namun pada pengujian material aluminium dilakukan 
pengkalibrasian langsung pada spesimen uji. 

 

 
  Gambar 3.6 Aluminium 6061 
 
 F. Alat ukur 

Alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong, 
alat ukur ini digunakan untuk mengukur dan membuat 
garis pembagi untuk jalannya probe.  

 

 
 
  Gambar 3.7Jangka sorong 

 
 G. Kain lap 

Kain lap digunakan untuk membersihkan 
permukaan benda kerja dan mengeringkan probe.

Blok kalibrasi digunakan untuk mengkalibrasi 
probe sebelum digunakan untuk menguji specimen. 
Namun pada pengujian material aluminium dilakukan 

 

 

digunakan adalah jangka sorong, 
alat ukur ini digunakan untuk mengukur dan membuat 

 

Kain lap digunakan untuk membersihkan 
permukaan benda kerja dan mengeringkan probe. 
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3.4.3  Pembentukan Pada Spesimen 
 Pembentukan spesimen dilakukan dengan cara benda 
kerja di milling, dan ada variasi ketinggian tiap 
permukaannya 
 

1. Benda dengan dimensi awal 200 mm x 200 mm x 20 
mm dibentuk menyerupai tangga dengan 5 variasi 
ketebalan yang berbeda menggunakan mesin milling 
dengan pahat 10mm. 

2. Variasi ketebalanpertama dilakukan proses milling 
sehingga menjadi ukuran 200 mm x 40 mm dan 
ketebalan anak tangga pertama menjadi 20 mm  

3. Variasi ketebalan kedua dilakukan proses milling 
sehingga menjadi ukuran 200 mm x 40 mm dan 
ketebalan anak tangga kedua menjadi 18 mm  

4. Variasi ketebalan ketiga dilakukan proses milling 
sehingga menjadi ukuran 200 mm x 40 mm dan 
ketebalan anak tangga ketiga menjadi 15 mm  

5. Variasi ketebalan keempat dilakukan proses milling 
sehingga menjadi ukuran 200 mm x 40 mm dan 
ketebalan anak tangga keempat menjadi 12 mm  

6. Variasi ketebalan kelima dilakukan proses milling 
sehingga menjadi ukuran 200 mm x 40 mm dan 
ketebalan anak tangga kelima menjadi 10 mm  

7. Kemudian tiap anak tangga dibentuk cekungan 
dengan proses milling menggunakan pahat 5 mm 
tepat ditengah anak tangga dengan ukuran 100 mm x 
20 mm 

8. Cekungan pertama dibuat pada variasi ketinggian 
pertama yaitu 20 mm  berukuran 100 mm x 20 mm 
dengan kedalaman 2 mm 

9. Cekungan kedua dibuat pada variasi ketinggian kedua 
yaitu18 mm berukuran 100 mm x  20 mm dengan 
kedalaman 2 mm 

10. Cekungan ketiga dibuat pada variasi ketinggian 
ketiga yaitu15 mm berukuran 100 mm x  20 mm 
dengan kedalaman 2 mm 
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11. Cekungan keempat dibuat pada variasi ketinggian 
keempat yaitu 12 mm berukuran 100 mm x  20 mm 
dengan kedalaman 2 mm 

12. Cekungan kelima dibuat pada variasi ketinggian 
kelima yaitu 10 mm berukuran 100 mm x  20 mm 
dengan kedalaman 2 mm 
 

 
 

Gambar 3.8 Mata pahat 10 mm dan 5 mm 
 

 
 

Gambar 3.9 Spesimen setelah di milling 
 

 
3.4.4  Persiapan benda uji 

Spesimen yang diambil harus dari lokasi sampel, 
sehingga mewakili bahan yang diuji. Dalam melakukan tes 
untuk menekan benda uji itu penting dan perlu diperhatikan 
ketebalanya, itu sehubungan dengan arah langkah kerja dari 
pengujian dan permukaanya, sehingga sesuai dengan 
pengaplikasiannya. 
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3.4.5  Pengambilan Test Piece 

Untuk pengambilan spesimen, dilakukan dengan 
memperhitungkan jumlah pengujian yang akan digunakan. 
Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan adalah Uji 
ultrasonik.  

 
1.4.6 Pengujian ultrasonik 
 Untuk pengujian ultrasonik dilakukan dengan 
metodekontak langsung atau contact testing disertai dengan  
media koplan yang sudah dipersiapkan yaitu air, gel, dan oli,serta 
spesimen yang sudah dibentuk menyerupai tangga tersebut, 
 

 
 

Gambar 3.10 Proses pengujian ultrasonik 

 Langkah-langkah pengujian ultrasonik 

1) Menyiapkan spesimen 

 Mengambil dan membersihkan 

spesimen dari kotoran. 

 Mengecek ulang tiap sisi dari 

spesimen yang akan diuji. 

 Pengukuran ulang spesimen setelah 

dibentuk 
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 Menyiapkan koplan air, gel dan oli 

sebagai media pengujian.  

2) Menyiapkan alat uji ultrasonik. 

 Menghidupkan alat uji ultrasonik 

digital ultrasonic flaw detector  

 Menghubungkan probe dengan layar 

flaw detectoryang sudah menyala 

 Mengatur gain dan range yang sesuai 

dengan ukuran dan tebal benda yang 

akan di uji. 

 Probe sudah bisa digunakan namun 

belum terkalibrasi sesuai 

denganbenda yang akan diuji 

3) Menentukan range yang akan digunakan 

 Menyiapkan alat pengukuran 

ketebalan berupa jangka sorong 

 Melakukan pengukuran pada 

spesimen menggunakan jangka 

sorong 

 Pengukuran ketebalan dilakukan 

pada ketebalan tertinggi yaitu 20 mm 

Range ≥   
� � ����� ����� ���

��� �  (����� ����� )
 .....(persamaan 2) 

 

 



36 
 

Range≥2 x 20 mm 

Sudut 0º 

= 40 mm 

 

Range menggunakan 100.0 mm 

 

4) Pengkalibrasian probe normal pada material 

aluminium 

 

   Gambar 3.11 Proses kalibrasi 

  Prosedur : 

 Letakkan probe pada posisi A. yaitu 

posisi probe menghadap kebawah 

 Atur sweep length dan sweep delay 

untuk menampilkan kaki atau 

puncak indikasi tepat di 2, 4, 6,8 dan 

10.  

 Jika sudah berarti peralatan telah 

terkalibrasi untuk aluminium range 

100 mm. 
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 Probe sudah siap untuk digunakan 

pada posisi A atau 0º 

5) Pengujian pada spesimen mode kontak 

langsung. 

 Mencatat data mesin yang akan 

digunakan untuk menguji benda 

tersebut.. 

 Menuangkan koplan padacekungan 

yang sudah dibentuk pada spesimen 

uji 

 Meletakkan probe pada cekungan 

yang telah diisi koplandengan sudut 

0º 

 Menggerakan probe kearah 

horizontal mengikuti bentuk 

cekunganpada spesimen 

 Setelah itu memperhatikan gastart 

pada layar flaw detector, untuk 

mengetahui ketebalan yang 

terbacaoleh alat 

 Lakukan kembali untuk memastikan 

tidak adanya kesalahan 
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Gambar 3.12 Pengujian dengan kontak langsung 
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BAB IV 

ANALISA PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai perbandingan 

sensitifitas masing-masing koplan setelah digunakan pada uji 

ultrasonik metode kontak langsung, masing-masing koplan itu 

sendiri adalah air, gel, dan oli 

4.1 Pengujian Ultrasonik 

Pada pengujian ini spesimen sudah dibentuk menyerupai 

tangga dan memiliki 5 variasi ketinggian yang berbeda, metode 

pengujian ultrasonik yang digunakan adalah kontak langsung 

yang menggunakan air, gel, dan oli sebagai medianya. 

Pengujian ultrasonik bertujuan untuk mengetahui 

ketinggian spesimen di tiap variasinya dimana hasil yang terbaca 

akan langsung muncul pada layar ultrasonic flaw detektor, 

beberapa variasi ketinggian yang digunakan dapat dilihat pada 

gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1 Bentuk spesimen uji ultrasonik 
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4.1.1 Pengujian kontak langsung menggunakan 

media koplan air 

a. Variasi ketebalan pertama pada spesimen 

 

 
Gambar 4.2 Variasi ketebalan pertama 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan pertama, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 

 

 
Gambar 4.3 Hasil pada ketebalan pertama 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 17.94 mm 
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Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 78 % 

Scanning level : 47.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.3 menunjukan adanya sinyal backwall 
pulseyang berada pada titik 1.7 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 17 mm 

 

 

b. Variasi ketebalan kedua pada spesimen 

 

 
Gambar 4.4 Variasi ketebalan kedua 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan kedua, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 
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Gambar 4.5 Hasil pada ketebalan kedua 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 16.08 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 82 % 

Scanning level : 45.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.5 menunjukan adanya sinyal backwall 
pulseyang berada pada titik 1.6 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 16 mm 
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c. Variasi ketebalan ketiga pada spesimen 

 

Gambar 4.6 Variasi ketebalan ketiga 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan ketiga, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 

 

 
Gambar 4.7 Hasil pada ketebalan ketiga 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 13.37 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 
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Full screen height : 81 % 

Scanning level : 44.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.7 menunjukan adanya sinyal backwall 
pulseyang berada ada titik 1.3 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 13 mm 

 

 

d. Variasi ketebalan keempat pada spesimen 

 
Gambar 4.8 Variasi ketebalan keempat 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan keempat, dan untuk 

menunjukan hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat 

pada layar flaw detektor 
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Gambar 4.9 Hasil pada ketebalan keempat 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 10.16 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 81 % 

Scanning level : 42.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.9 menunjukan adanya sinyal backwall 
pulseyang berada ada titik 1.0 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 10 mm 
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e. Variasi ketebalan kelima pada spesimen 

 

 
Gambar 4.10 Variasi ketebalan kelima 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan kelima, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 

 

 
Gambar 4.11 Hasil pada ketebalan ketima 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 8.46 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 
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Full screen height : 81 % 

Scanning level : 46.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.11 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 0,8 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�,�

��
 �100 = 8 mm 

 

4.1.2 Pengujian kontak langsung menggunakan 

media   koplan gel 

 

a. Variasi ketebalan pertama pada spesimen 

 

 
Gambar 4.12 Variasi ketebalan pertama 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan pertama, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 
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Gambar 4.13 Hasil pada ketebalan pertama 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 17.88 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 80 % 

Scanning level : 45.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.13 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.7 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 17 mm 
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b. Variasi ketebalan kedua pada spesimen 

 

 
Gambar 4.14 Variasi ketebalan kedua 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan kedua, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 

 

 Gambar 4.15 Hasil pada ketebalan kedua 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 16.07 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 
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Full screen height : 78 % 

Scanning level : 42.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.15 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.6 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 16 mm 

 

 

c. Variasi ketebalan ketiga pada spesimen 

 

 
Gambar 4.16 Variasi ketebalan ketiga 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan ketiga, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 
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Gambar 4.17 Hasil pada ketebalan ketiga 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 13.31 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 80 % 

Scanning level : 42.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.17 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.7 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 13 mm 
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d. Variasi ketebalan keempat pada spesimen 

 

 
Gambar 4.18 Variasi ketebalan keempat 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan keempat, dan untuk 

menunjukan hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat 

pada layar flaw detektor 

 

 

Gambar 4.19 Hasil pada ketebalan keempat 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 10.11 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 
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Full screen height : 80 % 

Scanning level : 41.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.19 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.0 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 10 mm 

 

 

e. Variasi ketebalan kelima pada spesimen 

 

 
Gambar 4.20 Variasi ketebalan kelima 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan kelima, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 
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Gambar 4.21 Hasil pada ketebalan kelima 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 8.35 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 84 % 

Scanning level : 42.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.21 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 0.8 

Dengan menggunakan rumus panda persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�,�

��
 �100 = 8 mm 

 

4.1.3 Pengujian kontak langsung menggunakan   

media   koplan oli 

 

1) Variasi ketebalan pertama pada spesimen 
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Gambar 4.22 Variasi ketebalan pertama 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan pertama, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 

 

 

Gambar 4.23 Hasil pada ketebalan pertama 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 17.97 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 82 % 
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Scanning level : 49.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.23 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.7 

Dengan menggunakan rumus panda persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 17 mm 

 

2) Variasi ketebalan kedua pada spesimen 

 

 
Gambar 4.24 Variasi ketebalan kedua 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan kedua, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 
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Gambar 4.25 Hasil pada ketebalan kedua 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 16.13 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 80% 

Scanning level : 46.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.25 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.6 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 16 mm 
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3) Variasi ketebalan ketiga pada spesimen 

 

Gambar 4.26 Variasi ketebalan ketiga 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan ketiga, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 

 

 

Gambar 4.27 Hasil pada ketebalan ketiga 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 13.40 mm 

Probe   : 0 
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Range  : 100 

Full screen height : 79 % 

Scanning level : 45.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.27 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.3 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 13 mm 

 

 

4) Variasi ketebalan keempat pada spesimen 

 

 
Gambar 4.28 Variasi ketebalan keempat 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan keempat, dan untuk 

menunjukan hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat 

pada layar flaw detektor 
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Gambar 4.29 Hasil pada ketebalan keempat 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 10.17 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 

Full screen height : 79 % 

Scanning level : 44.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.29 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 1.0 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan benda menjadi. 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�.�

��
 �100 = 10 mm 
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5) Variasi ketebalan kelima pada spesimen 

 

 
Gambar 4.30 Variasi ketebalan kelima 

 

Dari gambar menunjukan letak penggunaan probe 

pada variasi ketebalan kelima, dan untuk menunjukan 

hasil ketebalan yang terbaca dapat terlihat pada layar 

flaw detektor 

 

 
Gambar 4.31 Hasil pada ketebalan kelima 

 

Dari gambar di dapat data pengujian sebagai 

berikut : 

Ketebalan  : 8.44 mm 

Probe   : 0 

Range  : 100 
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Full screen height : 82 % 

Scanning level : 47.4 Db 

Velocity aluminium : 6300 m/s 

Dari gambar 4.31 menunjukan adanya sinyal 
backwall pulseyang berada ada titik 0,8 

Dengan menggunakan rumus pada persamaan (1), 
maka dapat dihitung ketebalan . 

 

tc = 
�

�
 x R 

tc = 
�,�

��
 �100 = 8 mm 

 
 

4.1.4 Perhitungan intensitas bunyi pada media Air, 

Gel, dan Oli  

Data diambil dari ketinggian variasi ketiga 

 

 Perhitungan pada media air variasi ketinggian 

ketiga 

Data yang diketahui adalah : 

Taraf itensitas  : 44.4 Db 

Velocity air     : 1500 m/s 

Masa jenis air   : 1000 ��/��  

amplitudo  : 13.37 mm 

 

TI = 10 log
�

�� 

44.4 = 10 log 
�

����� 

��.�

��
 = log 

�

����� 

4.44 = log I . 10�� 

4.44 = log I + log 10�� 

4.44 = log I + 12 

Log I = 4.44 – 12 
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Log I = -7.56 

I = 10��.�� 

Mencari itensitas bunyi dengan kecepatan  

I = 2������� 

I = 2 .3,14 . 10000 ��/�� . 1500 m/s 

2,5�. 0.01337� � 

   =   10�� 

 

 Perhitungan pada media gel variasi ketinggian 

ketiga 

Data yang diketahui adalah : 

Taraf itensitas  : 42.4 Db 

Velocity gel     : 1900 m/s 

Masa jenis gel  : 1260 ��/��  

amplitudo  : 13.31 mm 

 

TI = 10 log
�

�� 

42.4 = 10 log 
�

����� 

��.�

��
 = log 

�

����� 

4.24 = log I . 10�� 

4.24 = log I + log 10�� 

4.24 = log I + 12 

Log I = 4.24 – 12 

Log I = -7.76 

I = 10��.�� 

Mencari itensitas bunyi dengan kecepatan  

I = 2������� 

I = 2 .3,14 . 1260 ��/�� . 1900 m/s 

2,5�. 0.01331� � 

   =   10�� 
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 Perhitungan pada media oli variasi ketinggian 

pertama 

Data yang diketahui adalah : 

Taraf itensitas  : 45.4 Db 

Velocity oli     : 1390 m/s 

Masa jenis oli   : 800 ��/��  

amplitudo  : 13.40 mm 

 

TI = 10 log
�

�� 

45.4 = 10 log 
�

����� 

��.�

��
 = log 

�

����� 

4.54 = log I . 10�� 

4.54 = log I + log 10�� 

4.54 = log I + 12 

Log I = 4.54 – 12 

Log I = -7.46 

I = 10��.�� 

Mencari itensitas bunyi dengan kecepatan  

I = 2������� 

I = 2 .3,14 . 800 ��/�� . 1390m/s 

2,5�. 0.01340� � 

   =   10�� 
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Dalam tabel 4.1 dimana hasil pengukuran ketebalan dengan 

jangka sorong maupunpengujian ultrasonik metode contact 

testing variasi media koplan air, gel dan oli didapat selisih 

pengukuran ketebalan terkecil pada media koplan gel, hal ini 

didapatkan dari hasil pengukuran yang muncul pada layar flaw 

detector dikurangi hasil pengukuran menggunakan jangka sorong 

pada tiap ketebalan, dari hasil pengurangan tersebut bisa 

disimpulkan bahwa koplan paling baik dalam merespon pengujian 

ultrasonik metode kontak testing adalah koplan gel karena rata-

rata selisihnya termasuk yang paling kecil dibandingkan air dan 

oli. Sedangkan nilai decibel yang paling kecil terdapat pada 

media koplan gel hal ini dikarenakan media koplan gel cepat 

rambat gelombangnya termasuk yang paling besar oleh karena itu 

itensitas yang dihasilkan akan semakin kecil yang menyebabkan 

decibelnya juga semakin kecil. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa data pada tabel 4.1 
mengenai pengukuranketebalan pada material AA 6061 dengan 
menggunakan metode pengujian ultrasonik contact testing variasi 
koplan air, gel dan oli dapat disimpulkan bahwa: 

 
1. Pada pengujian ultrasonik metode contact testing yang sudah 

dilakukan, gel merupakan media koplan yang paling baik 

dibanding media koplan lain, hal ini dikarenakan hasil rata-

rata selisih pengukuran ketebalan menggunakan koplan gel 

merupakan yang paling kecil yaitu 0,24 

 

2. Pada pengujian ultrasonik menggunakan teknik contact 

testing dengan variasi koplan air, gel dan olididapat nilai 

decibel yang paling kecil pada media koplan gel yaitu 42,4 

db,dikarenakan cepat rambat gelombang pada media gel 

termasuk yang paling besar. 

5.2 Saran  
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang 

lebih baik kedepannya : 
 
1. Pada penelitian kali ini sudah dilaksanakan pada 

material aluminium, untuk kedepannya diharapkan 
adanya variasi material berbeda yang akan dipakai 
untuk pengujian 
 

2. Pada penelitian kali ini pengujian ultrasonik hanya 
dilakukan dengan metode contact testing, 
diharapkanagar mencoba metode lainnya pada uji 
ultasonik untuk penelitian kedepannya 
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Lampiran 1 
Sertifikat spesimen uji 

 



 

 

Lampiran 2 
Gambar dimensi spesimen 
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