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RINGKASAN
Saat ini, olahraga berkuda sedang banyak digemari karena tidak hanya untuk sport atau
hobi saja tetapi juga memiliki nilai entertain. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa olahraga
berkuda merupakan entertainment sport yang dapat dilakukan dan dinikmati oleh siapapun.
Dapat disimpulkan bahwa olahraga berkuda memiliki pasar dan penggemar yang tidak terbatas
pada umur maupun jenis kelamin.
Ladam (tapal kuda/sepatu kuda) adalah besi pelapis yang dipakai oleh kuda untuk
melindungi kaki yang sebenarnya merupakan kuku kuda untuk melindungi saat berjalan
seperti layaknya sepatu. Penelitian penggunaan material ladam sangat meningkat dengan
semakin pesatnya olahraga berkuda di dunia. Hal ini sejalan dengan maraknya kejuaraan
pacuan kuda tingkat nasional yang digelar khususnya oleh Pordasi (Persatuan Olahraga
Berkuda Seluruh Indonesia). Perkembangan material tersebut pada mulanya menggunakan
Carbon Steel, kemudian Aluminium, dan yang saat ini dikembangkan adalah Titanium.
Pertimbangan pengembangan material-material tersebut ditujukan untuk meningkatkan
performa kinerja kuda pacu diimbangi dengan penggunaan material yang lebih ringan dan
memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan material yang sebelumnya.
Sebuah ladam yang dipasangkan pada seekor kuda hanya berumur enam minggu.
Apabila ladam digunakan untuk sebuah kuda selama sesi latihan dalam satu tahun, maka
diperlukan ladam sebanyak delapan kali empat buah kaki kuda yaitu sebanyak 32 buah ladam.
Data jumlah kuda pacu di Jawa Barat saja pada tahun 2016 adalah sebanyak 302 ekor kuda.
Jika kebutuhan ladam per tahun untuk setiap kuda sebanyak 32 buah maka 302 kali 32
membutuhkan ladam sebanyak 9.664.
Dengan melihat pada sudut pandang kebutuhan produk ladam beserta pakunya yang
demikian tinggi maka hal ini merupakan potensi pasar yang perlu dipertimbangkan dan
dikembangkan di pasar dalam negeri. Dalam konteks ini, dalam negeri harus mampu
mengembangkan dan memproduksi ladam sendiri. Hal ini sejalan dengan program pemerintah
yaitu peningkatan kemampuan dalam negeri dalam melakukan substitusi impor. Untuk
meningkatkan kualitas dan menaikkan daya saing dalam memanfaatkan pasar yang besar ini,
maka diperlukan penelitian dan pengembangan, baik dari segi pengembangan rancangan
geometri, material, maupun proses manufakturnya. Industri skala kecil-menengah belum
mampu melaksanakannya oleh karena keterbatasan dana, peralatan dan SDM yang dimiliki.
Tujuan jangka panjang dari penelitian yang diusulkan antara lain: 1) menggali dan
memahami pengetahuan dalam analisis, perancangan dan manufakturing dari metode desain
ladam dan paku kuda, 2) mengembangkan metodologi desain untuk mempertajam kriteria
perancangan dan proses pembuatan.
Penelitian yang diajukan merupakan bagian dari program peningkatan kualitas
penelitian lulusan program sarjana dan pascasarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas
Pasundan. Lingkup luas dari penelitian yang diusulkan akan meliputi baik aspek teori maupun
aspek praktis dari metode rancang bangun dan proses manufaktur ladam beserta paku kuda.
Penelitian ini merupakan bagian dari aktivitas akademik di Jurusan Teknik Mesin. Keuntungan
yang akan diperoleh dari penelitian yang diusulkan adalah dapat meningkatkan kemampuan
analisis, perancangan, manufaktur dan aplikasi dari metode-metode desain ladam dan paku
kuda sekaligus dapat mengusulkan hak patent atas metode desain yang akan dihasilkan. Hasil
lain dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan kemampuan Usaha Kecil
Menengah (UKM) dalam melaksanakan proses manufaktur ladam dan paku kuda. Hasil
penelitian ini akan dipublikasikan dalam seminar dan journal ilmiah, disamping tentu saja
dalam bentuk skripsi dan tesis.

PRAKATA
Penelitian ini merupakan bagian dari program peningkatan kualitas penelitian lulusan program
sarjana dan pascasarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan. Lingkup luas dari
penelitian yang diusulkan meliputi baik aspek teori maupun aspek praktis dari pemilihan
material dan pengembangan metode proses manufaktur ladam dan paku kuda pacu yang
meliputi aspek karakteristik material, manufaktur, keterbuatan dan reproduceability, kekuatan,
fleksibilitas, dan kemungkinan kegagalan yang terjadi, sebagai bagian dari aktivitas akademik
di Jurusan Teknik Mesin.
Keuntungan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat meningkatkan
kemampuan analisis, perancangan, perencanaan proses manufaktur dan aplikasi dari metodemetode dan teknologi proses manufaktur yang dihasilkan. Hasil lain dari penelitian ini dapat
dimanfaatkan dan dapat meningkatkan kemampuan IKM dalam melaksanakan proses
pembuatan ladam dan paku kuda pacu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam seminar
dan journal ilmiah, disamping tentu saja dalam bentuk skripsi dan tesis.
Penelitian ini juga sangat sangat bermanfaat dalam mengembangkan iklim akademik di bidang
teknik mesin dan material. Dari kedalaman dan lingkup penelitian yang dijelaskan di atas,
penelitian ini dapat menghasilkan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya dalam bidang pengembangan material dan teknologi proses manufaktur ladam dan
paku kuda pacu khususnya di Indonesia.
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BAB 1
1.1

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Ladam (tapal kuda/sepatu kuda) adalah besi pelapis yang dipakai oleh kuda untuk

melindungi kaki yang sebenarnya merupakan kuku kuda untuk melindungi saat berjalan
seperti layaknya sepatu. Saat ini, olahraga berkuda sedang banyak digemari karena tidak hanya
untuk sport atau hobi saja tetapi juga memiliki nilai entertain. Oleh sebab itu dapat dikatakan
bahwa olahraga berkuda merupakan entertainment sport yang dapat dilakukan dan dinikmati oleh
siapapun. Dapat disimpulkan bahwa olahraga berkuda memiliki pasar dan penggemar yang tidak
terbatas pada umur maupun jenis kelamin. Terlebih lagi dengan bermunculannya sekolah berkuda
yang diyakini berpengaruh baik dalam tumbuh kembang anak-anak dan dapat menjadi terapi bagi
anak autis.(1)
Penelitian penggunaan material ladam sangat meningkat dengan semakin pesatnya
olahraga berkuda di dunia.(2) Hal ini sejalan dengan maraknya kejuaraan pacuan kuda tingkat
nasional yang digelar khususnya oleh Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia).
Perkembangan material tersebut pada mulanya menggunakan Carbon Steel, kemudian Aluminium,
dan yang saat ini dikembangkan adalah Titanium. Pertimbangan pengembangan material-material
tersebut ditujukan untuk meningkatkan performa kinerja kuda pacu diimbangi dengan penggunaan
material yang lebih ringan dan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
material yang sebelumnya. Saat ini penggunaan material Titanium masih dalam tahap
pengembangan dan pengujian.(3) Berkaitan dengan penggunaan dan pemilihan material-material
tersebut, seringkali ladam harus diimpor dari luar negeri seperti Australia, China, dan Malaysia.
Dari sekian banyak produk impor, ternyata produk buatan Malaysia yang terbuat dari carbon steel
dinilai cukup memenuhi persyaratan performa kinerja kuda pacu yang lebih unggul dibandingkan
dengan produk China dan produk lainnya.(4)
Dewasa ini, kebutuhan ladam yang digunakan untuk keperluan kuda pacu jumlahnya
semakin meningkat. Sebuah ladam yang dipasangkan pada setiap kuda hanya berumur enam
minggu. Apabila ladam digunakan untuk sebuah kuda selama sesi latihan dalam satu tahun, maka
diperlukan ladam sebanyak delapan kali empat buah kaki kuda yaitu sebanyak 32 buah ladam.
Data jumlah kuda pacu di Jawa Barat saja pada tahun 2016 adalah sebanyak 302 ekor kuda. Jika
kebutuhan ladam per tahun untuk setiap kuda sebanyak 32 buah maka 302 kali 32 membutuhkan
ladam sebanyak 9664. Terlebih lagi apabila kuda yang dilombakan untuk setiap kejuaraan ratarata sebanyak 300 ekor, maka kebutuhan ladam untuk setiap perlombaan memerlukan ladam
sebanyak 300 ekor kali empat kaki yaitu 1200 buah ladam.(5) Dari data di atas, maka kebutuhan
1

total ladam di seluruh pelosok negeri dapat dihitung dengan mudah dan tentunya akan memerlukan
jumlah yang amat banyak.
Dengan melihat pada sudut pandang kebutuhan produk ladam beserta pakunya yang
demikian tinggi maka hal ini merupakan potensi pasar yang perlu dipertimbangkan dan
dikembangkan di pasar dalam negeri. Dalam konteks ini, dalam negeri harus mampu
mengembangkan dan memproduksi ladam sendiri. Hal ini sejalan dengan program pemerintah
yaitu peningkatan kemampuan dalam negeri dalam melakukan substitusi impor. Untuk
meningkatkan kualitas dan menaikkan daya saing dalam memanfaatkan pasar yang besar ini, maka
diperlukan penelitian dan pengembangan, baik dari segi pengembangan rancangan geometri,
material, maupun proses manufakturnya. Industri skala kecil-menengah belum mampu
melaksanakannya oleh karena keterbatasan dana, peralatan dan SDM yang dimiliki. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka Program Studi Teknik Mesin Universitas Pasundan atas persetujuan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengusulkan penelitian ini yang
berjudul "Pengembangan Metode Proses Manufaktur dan Pemilihan Material Ladam dan Paku
Untuk Kuda Pacu dan Ketangkasan Berkuda". Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai
dari hasil penelitian ini adalah menghasilkan suatu karakteristik material yang sesuai dengan
persyaratan penggunaan kuda pacu dan menghasilkan metode atau teknologi proses manufaktur
ladam beserta pakunya. Merujuk pada latar belakang tersebut di atas maka masalah yang ingin
dipecahkan dalam usulan penelitian ini adalah bagaimana melakukan pemilihan material dan
melakukan pengembangan metode atau teknologi proses manufaktur ladam beserta pakunya yang
memenuhi persyaratan performa kinerja kuda pacu yang dapat aplikasikan di industri khususnya
industri kecil dan menengah (IKM).
1.2

Tujuan
Tujuan jangka panjang dari penelitian yang diusulkan antara lain : 1) memperoleh dan

mengerti pengetahuan dalam analisis, karakteristik material, perancangan produk, perencanaan
dan teknologi proses manufaktur ladam maupun paku 2) mengembangkan metodologi proses
manufaktur untuk mempertajam kriteria perancangan, perencanaan dan karakteristik material.
Lebih spesifik lagi, tujuan jangka pendek dari penelitian yang diusulkan adalah
melakukan:
1.

Kaji karakteristik fisik dan mekanik material ladam dan paku kuda pacu produk impor.

2.

Analisis karakteristik material, geometri dan sejarah proses manufaktur produk impor
yang telah diterapkan sebelumnya.
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3.

Penentuan parameter perancangan dan perencanaan proses manufaktur ladam dan paku.

4.

Pemilihan material ladam dan paku serta pemeriksaan komposisi kimia material.

5.

Pengujian karakteristik material dan uji mekanik pada material yang akan digunakan.

6.

Pengembangan metode proses manufaktur ladam dan paku.

7.

Pembuatan model/prototipe ladam dan paku.

8.

Kaji numerik dan analisis kekuatan maupun fleksibilitas ladam.

9.

Mengembangkan prototipe percobaan ladam dengan sasaran pengaturan parameterparameter material, perancangan dan proses manufaktur, misalnya geometri, karakterisik
material fisik dan mekanik material, kekuatan, dan fleksibilitas serta umur pakai ladam.

1.3

Pentingnya atau Keutamaan Rencana Penelitian ini
Penelitian yang diajukan merupakan bagian dari program peningkatan kualitas penelitian

lulusan program sarjana dan pascasarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan. Lingkup
luas dari penelitian yang diusulkan akan meliputi baik aspek teori maupun aspek praktis dari
pemilihan material dan pengembangan metode proses manufaktur ladam dan paku kuda pacu yang
meliputi aspek karakteristik material, manufaktur, keterbuatan dan reproduceability, kekuatan,
fleksibilitas, dan kemungkinan kegagalan yang terjadi, sebagai bagian dari aktivitas akademik di
Jurusan Teknik Mesin.
Keuntungan yang akan diperoleh dari penelitian yang diusulkan adalah dapat
meningkatkan kemampuan analisis, perancangan, perencanaan proses manufaktur dan aplikasi
dari metode-metode dan teknologi proses manufaktur sekaligus dapat mengusulkan hak patent
atas karakteristik material dan metode proses manufaktur yang akan dihasilkan. Hasil lain dari
penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan kemampuan IKM dalam melaksanakan
proses pembuatan ladam dan paku kuda pacu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam
seminar dan journal ilmiah, disamping tentu saja dalam bentuk skripsi dan tesis.
Sebagai refleksi dari tujuan di butir 1.2 di atas, terlihat bahwa penelitian yang diusulkan
sangat potensial untuk mengembangkan iklim akademik di bidang teknik mesin dan material.
Keterlibatan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana dalam penelitian yang diusulkan
sangatlah penting dan diperlukan. Dari kedalaman dan lingkup penelitian yang dijelaskan di atas,
penelitian yang diusulkan sangat potensial untuk dijadikan topik skripsi dan tesis.
Dari tujuan yang diuraikan tersebut terlihat jelas bahwa penelitian ini akan :
1. Menghasilkan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
dalam bidang pengembangan material dan teknologi proses manufaktur ladam dan
paku kuda pacu khususnya di Indonesia.
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2. Meningkatkan kemampuan dan mutu pendidikan sarjana dan pascasarjana
3. Meningkatkan mutu penelitian di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan.

1.4

Usulan Pemecahan dan Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini akan disusun beberapa tahapan dan persiapan serta rancangan

sejumlah pengamatan dalam hal pemilihan material dan pengujian karakteristik material.
Pengamatan dilanjutkan dengan melakukan perencanaaan dan pengembangan proses manufaktur
serta melakukan uji ladam untuk mendapatkan performa kinerja kuda pacu yang tinggi. Penelitian
akan diawali dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan material ladam produk impor,
pemilihan material ladam sebagai material uji, perbandingan material ladam impor dan hasil
pemilihan material, pengembangan metode proses manufaktur, perencanaan dan analisis kekuatan
serta fleksibilitas ladam dengan menggunakan simulasi numerik maupun pengujian secara
eksperimental.
Program penelitian ini ditargetkan menghasilkan suatu karakteristik material yang
memenuhi persyaratan performa kinerja kuda pacu dan menghasilkan metode atau teknologi
proses manufaktur ladam beserta pakunya. Disamping hal tersebut, analisis biaya dan metode
proses manufaktur maupun kontrol kualitas produk hasil penelitian dapat disampaikan kepada
industri kecil menengah (IKM) sehingga mereka mampu melakukan proses manufaktur ladam dan
pakunya. Dengan demikian maka penelitian ini sangat relevan untuk dilaksanakan karena
memiliki kontribusi yang besar terhadap pengembangan industri manufaktur khususnya di
Indonesia.
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No

Indikator Capaian

Jenis Luaran

TS

TS-1 TS-2

Internasional

1

Publikasi ilmiah

2

Pemakalah dalam temu
ilmiah

3

Invited Speaker dalam
temu ilmiah

4
5

Internasional
Visiting Lecturer
Hak Kekayaan Intelektual Paten

˅

Nasional Terakreditasi

(HKI)

Internasional
˅

Nasional

˅

Internasional
Nasional

Paten Sederhana
˅

Hak Cipta
Merek Dagang
Rahasia Dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan

Topologi

Sirkuit

Terpadu
6

Teknologi Tepat Guna

7

Model Purwarupa Desain
Karya

seni

Rekayasa

Sosial
8

Buku Ajar (ISBN)

9

Tingkat

˅

Kesiapan

Teknologi (TKT)
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BAB 2

2.1

TINJAUAN PUSTAKA

Gerakan kuda pada kuda pacu dan ketangkasan berkuda
Beban yang diterima kuku kuda pada kuda pacu dan ketangkasan berkuda menjadi

parameter terpenting yang mempengaruhi kinerja kuda pada perlombaan. Kualitas gerakan
tungkai pada saat mengayun harus diperhatikan karena pada fase ayunan berlangsung posisi kuku
kuda berada dalam keadaan tanpa beban dan pada posisi mendarat kuku kuda akan mendapat
beban impak dan menumpu seluruh berat kuda. Pada Gambar 1 memperlihatkan langkah kuda,
kaki nomor 1 dan 4, memperlihatkan posisi kuku kuda yang melayang diudara sementara kaki
nomor 2 dan 3 dalam posisi menumpu berat kuda.

Gambar 1. Gerakan kuda berjalan

Penggunaan ladam dari aluminium semakin meningkat popularitasnya pada olahraga
berkuda karena logam tersebut ringan, sehingga gerak tungkai dan sendi bagian bawah kaki kuda
tidak terbebani dan mendekati kondisi tanpa ladam. Ladam dari bahan aluminium hampir tidak
mempengaruhi fase ayunan alami pada saat kuda berlari dan tekukan kaki kuda pada saat
melompat. Dinamika gerak dari empat kaki kuda akan dipengaruhi oleh keberadaan ladam, efek
yang dihasilkan oleh material ladam akan berbeda pada tungkai depan dan tungkai belakang, pada
kuda terlatih dapat dianalisis tanpa membatasi variasi dan kualitas gerak kuda saat berlari.
Pemakaian ladam dari Baja atau Aluminium pada suatu kejuaraan harus dipertimbangkan dengan
matang dengan melihat kondisi jalur pacu dan pelatihan kuda yang biasa dilakukan, banyak
industri yang telah membuat ladam dan paku kuda dengan berbagai macam material dan berat
yang pemakaiannya dilakukan sesuai kebutuhan. Perangkat lunak telah dipergunakan oleh
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perancang ladam dan paku kuda untuk menganalisis kinematika dan dinamika tungkai pada kuda
dengan menggunakan analisis tiga dimensi. Dengan mempergunakan perangkat lunak telah
dilakukan beberapa penelitian tentang pengukuran jarak, kecepatan dan kinerja kuda (Clayton et
al., 2001).

Gambar 2. Tegangan pada model numerik kaki kuda kuda (Clayton et al., 2001)

Pada tahun 2006, telah dilakukan penelitian tentang pengaruh berat ladam terhadap kinerja
kuda saat berlari. Penelitian tersebut menghasilkan rumusan tentang peningkatan ketinggian
maksimum sendi tungkai kaki kuda dan sudut tekuk kuku kaki kuda saat mengayun pada posisi
berlari. Selanjutnya ditunjukkan bahwa berat ladam yang dipasangkan pada kuku kuda
mempengaruhi kinerja lari kuda. Sudut tekuk kuku kuda menjadi lebih besar untuk berat ladam
yang tebih tinggi pada saat menyentuh tanah sehingga dapat menyebabkan kuku kuda patah akibat
momen yang terjadi melebihi kekuatan kuku kuda. Gambar 8 menunjukkan posisi sudut kuku kaki
kuda.

Gambar 3. Sudut kuku kaki kuda (American Youth Horse´s Council 2011)

Sudut kuku kaki kuda berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan beban kejut pada saat
kuku menyentuh tanah dan akan mempengaruhi beban yang diterima tumit dan lutut kuda. Dari
penelitian terdahulu didapat bahwa sudut kuku kuda terbaik adalah dikisaran 48 sampai 51 derajat
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dengan tanah, Gambar 3. B menunjukkan sudut kuku kuda yang terlalu miring, yang dapat
menyebabkan kemampuan lari kuda menjadi lambat, kondisi seperti itu dikenal sebagai fase
istirahat. Pada Gambar 3. C diperlihatkan posisi sudut kuku kuda yang terlalu tegak sehingga
menyebabkan efek kejut yang lebih besar.

Gambar 4. Anatomi kaki kuda (Hanson 2011)

2.2. Fungsi dan anatomi kuku kuda
Lungwitz dan Adams merupakan orang pertama yang melakukan penelitian pada kaki dan
kuku kuda pada tahun 1913. Dalam penelitiannya, Lungwitz et al. membuktikan bahwa kepadatan
tubulus bervariasi di berbagai bagian dari kuku seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 5.
Selanjutnya pada tahun 1938, Nickel melakukan penelitian yang serupa dan ternyata hasilnya
sama. Kuku kuda terdiri dari struktur yang berbeda (García, 2013). Struktur ini dikenal sebagai
wall (dinding), frog dan sole seperti terlihat pada Gambar 5, Dinding adalah bagian dari kuku kuda
yang melindungi coffin bone diatasnya, coffin bone berbentuk segitiga dan sangat kuat dan itu
adalah satu-satunya tulang kuda yang ditutupi oleh corium (Equine Soundness Inc., 2009). wall
terdiri dari tumit, yang terletak di depan kuku, quarters, yang terletak di kedua sisi dan tumit.
Anatomi kuku kuda dapat dilihat pada Gambar 5. Frog adalah bagian pertama bersentuhan dengan
tanah dan berbentuk baji fleksibel. Sole adalah satu satunya bagian dari kuku yang tidak
bersentuhan dengan tanah.
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Gambar 5. Anatomi Kuku Kuda (Garrett 1993)

Dinding kuku dibentuk oleh bahan tanduk yang diproduksi terus menerus dan harus
dipangkas secara berkala. Pada kuku tidak ada pembuluh darah maupun saraf. Daerah paling tebal
dari dinding kuku terletak di bagian belakang dari kuku; bagian ini akan menahan sebagian besar
berat kuda (Garrett, 1993).
Bagian dalam kuku disusun oleh tulang rawan lateral yang membentang dari belakang
sampai ke zona ketiga, lihat Gambar 6. Struktur ini lentur, tetapi dengan bertambahnya usia kuda
kelenturan turun dan cartilage menjadi tulang keras. cartilage dapat dilihat pada gambar 6 A.
Tulang navicular, yang dapat dilihat pada gambar 6 B, terletak antara tulang kedua dan ketiga dari
kaki kuda. Tulang tersebut terletak di atas otot tendon bagian dalam. Tulang ini terkait pada bursa,
yang merupakan kantung berisi cairan yang membantu untuk mengurangi gesekan yang dihasilkan
antara tendon dan tulang. Pada gambar 6 C dapat dilihat pandangan lain dari anatomi kuku kuda
yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 6. Struktur Kaki Kuda (Garrett 1993)
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Setelah mengetahui bagaimana struktur kaki kuda, maka analisa gaya yang bekerja di kuku kuda
dapat dilakukan. sumbu koordinat yang digunakan seperti pada Gambar 7,

Gambar 7. Sistem Koordinat

Analisis dilakukan pada saat seluruh permukaan kuku bersentuhan dengan tanah, analisis statik
memperlihatkan bahwa beban terdistribusi merata sepanjang permukaan kuku kuda dan momen
akan sama dengan nol pada titik berat beban. Posisi titik berat dipengaruhi oleh berat kuda dan
luas penampang kuku yang bersentuhan dengan tanah. (Taman, 2012). Pada Gambar 8
ditampilkan diagram benda bebas dari kaki kuda pada bidang YZ, dimana terlihat beban eksternal
yang bekerja pada kuku serta pusat tekanan pada titik berat kuku kuda.

Gambar 8. Diagram Benda Bebas Kuku Kuda pada bidang YZ
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Pada Diagram Benda Bebas di atas (Gambar 8), pusat tekanan, yang terletak pada kuku (titik CP).
Beban W, merupakan berat kuda dengan massa 600 kg atau Wtotal = 6 kN. dan dengan asumsi
bahwa berat kuda merata pada empat, maka W (beban setiap kaki) adalah 1.5 kN. Fs merupakan
reaksi yang memiliki nilai sama dengan W dengan arah yang berlawanan. Fr adalah gaya gesek
antara kuku kuda dengan tanah dapat dihitung dengan persamaan 1 atau persamaan 2 tergantung
kondisi kontak kuku dengan tanah. Gaya Fr berlawanan dengan arah gerak kuda.

Koefisien gesek antara kuku dan tanah (μ) dapat dihitung secara empiris yang dipengaruhi oleh
kondisi kontak kuku kuda dengan permukaan tanah. (Collins et al ., 2011).
Gaya H adalah gaya dorong yang merupakan hasil dari gaya gesek kuku kuda dengan permukaan
tanah yang menyebabkan kuda dapat bergerak kearah Z. Pada diagram benda bebas Gambar 9
tampak berat kuda terdistribusi merata sepanjang kuku kuda saat kuku menyentuh tanah.

Gambar 9. Diagram Benda Bebas Kuku Kuda pada bidang XY
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2.3 Jenis ladam dan paku kuda
Ladam biasanya terbuat dari baja yang ditekuk menjadi bentuk U lalu dipasangkan pada
kuku kuda dengan bantuan paku kuda. Penggunaan ladam telah dilakukan sejak jaman dahulu
dengan tujuan menjaga kuku kuda dari benturan berlebih yang dapat menyebabkan luka dan kuku
atau bagian lain dari kaki kuda. Bahan yang ringan sangat disarankan untuk dijadikan material
ladam dan pemakaian paku kuda harus disesuaikan dengan material ladam supaya tidak
menyebabkan kerusakan pada kuku dan bagian lain dari kaki kuda. Bahan ladam haruslah tahan
aus dan antislip, sedang bahan paku harus tahan korosi dan tidak getas.
Ladam harus nyaman dipakai oleh kuda sehingga membantu mengurangi kelelahan selama
kuda tersebut bergerak (Humphrey, 1995). Ladam harus dapat mengikuti fleksibilitas alami dari
kuku kuda sehingga harus dipilih material yang memiliki fleksibilitas mendekati kuku kuda tapi
tahan aus dan tahan korosi. Penggunaan ladam membantu untuk menjaga sudut kontak kuku kuda
dengan tanah antara 48 – 51 derajat yang merupakan sudut yang memberikan traksi terbesar pada
saat kuda berlari..
Salah satu parameter yang harus diperhitungkan ketika merancang ladam adalah tinggi
kuku kuda bervariasi dari 0,8 cm sampai 1,5 cm. Waktu penggantian ladam antara enam dan
delapan minggu. Setelah delapan minggu, kuku tumbuh berlebih dan apabila tidak dipangkas akan
patah pada saat menerima beban. Karena fakta ini, perancang ladam diuntungkan dari segi
pemilihan material yang cukup tahan maksimum delapan minggu. Ladam yang digunakan untuk
kuda pacu dapat memiliki tebal sampai 1,8 cm tebal dan setelah ditambah dengan perangkat untuk
menaikan traksi tebal total mencapai 2,8 cm. Panjang langkah kuda bervariasi antara 5,5 dan 6,5
ft (Ball, 2000). Apabila panjang langkah rata-rata kuda adalah 6,0 ft (sekitar 2,0 m). Jarak
perjalanan rata rata 20 km per hari dan persamaan berikut dapat dipakai untuk perhitungan siklus
beban pada kuku kuda selama 8 minggu

Ladam harus mampu menahan setidaknya 1,7 kali berat tubuh kuda, atau sama dengan 9
kN untuk kuda yang mempunyai massa 550 kg, Parameter lain yang harus dipertimbangkan adalah
harga ladam, harga akan sangat berbeda tergantung kualitas dan untuk keperluan apa ladam
tersebut dipergunakan, ladam untuk kuda pacu jauh lebih mahal dari pada ladam yang dipakai
untuk menarik delman.
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Ladam dan paku kuda dapat diproduksi dengan mesin atau secara manual dengan tangan, bentuk
dan ukuran disesuaikan dengan kuku kuda dan kegiatan kuda.
Permukaan ladam, yang bersentuhan dengan kuku, harus sehalus mungkin. Terdapat lima
buah bentuk permukaan seperti ditunjukkan pada Gambar 10. Permukaan datar (1) digunakan pada
kuda untuk berburu dimana ladam lebih berat dan lebar. Jenis ladam seperti ini sering digunakan
untuk kaki belakang untuk menambah kemampuan lari kuda pada saat mengejar buruannya.
Namun, penggunaan ladam seperti ini secara berbarengan pada empat kaki tidak disarankan
karena akan menyebabkan luka pada kuku kuda dan sendinya akibat kelebihan beban impak.
Permukaan berkontur (2) akan menyelesaikan masalah dikaki depan kuda, bentuk permukaan
datar dibagian luar ladam dan permukaan miring di bagian dalamnya. Kemiringan ini berguna
untuk mengurangi tekanan yang terjadi. Beberapa permukaan dalam mempunyai kemiringan
bertahap seperti berundak undak gambar (3) juga permukaan yang memiliki kemiringan lebih
landai gambar (4). Permukaan terakhir sangat tidak biasa dan itu dirancang dengan tujuan untuk
menyebarkan memperbaiki kuku supaya kuda tidak berjalan timpang gambar (5).

Gambar 10. Permukaan dalam ladam kuda (Hunting 1895)
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2. 4 Paku Kuda
Mempelajari paku kuda sangat penting karena pada masa sekarang semua ladam dipasang
dengan mempergunakan paku sehingga tidak dapat dipisahkan pemilihan paku dengan pemilihan
ladam. Semua ladam, pada jaman dahulu, dipasangkan ke kuku dengan menggunakan paku
berkepala datar dan dibuat secara manual, sementara di jaman sekarang setelah banyak penelitian
dilakukan kepala paku diproduksi berbentuk baji (wadge) sehingga kontak antara lubang ladam
dengan paku semakin efektif. Dengan berkembangnya teknologi, paku yang dibuat secara manual
semakin menghilang digantikan oleh paku buatan mesin yang diproduksi massal dan menurunkan
harga jual..
Kepala paku harus sempurna dimasukkan ke dalam lubang paku karena posisi yang tidak
benar dari paku dapat mengakibatkan hilangnya tapal kuda atau luka di kuku kuda. Bagian dari
paku dikenal dengan nama head (kepala), neck (leher) dan shank (badan) seperti diperlihatkan
pada Gambar 11. Bentuk dan ukuran paku dapat bervariasi dari E2 – E14 Gambar 12.

Gambar 11. Bagian dari paku

Gambar 12. Ukuran standard paku kuda
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Kepala paku kuda harus cukup kecil sehingga dapat masuk dengan sempurna ke lubang
yang dibuat pada ladam dan pada keadaan terpasang kepala paku tidak menonjol keluar dari ladam
Apabila ada upset antara kepala paku dengan ladam maka pada saat bergesekan dengan tanah akan
terjadi gaya gesek yang besar dan dapat menarik paku lepas atau bengkok dan melukai kuku kuda.
Bagian leher dari paku kuda harus mempunyai lebar yang tepat dan berbentuk baji sehingga
mudah menembus kuku kuda. Bagian badan harus cukup panjang tetapi tidak sampai melukai
bagian dalam dari kuku kuda dan apabila dipasang harus berbelok kearah luar kuku.
Jarak antara lubang paku bagian dalam dengan bagian luar ladam bervariasi tergantung
lebar wall dari kuku kuda yang akan dipasangkan ladam. Ukuran paku yang dipasang tidak sama,
paku bagian toe lebih besar daripada paku bagian heels. Faktor lain yang harus diperhatikan pada
lubang paku pada ladam adalah tebal ladam, posisi harus lebih kebagian dalam dengan
bertambahnya tebal ladam. Apabila lubang paku terletak terlalu keluar maka akan menyebabkan
ujung paku menembus dinding kuku (wall) tetapi kalau lubang terlalu dalam maka akan melukai
bagian dalam dari kuku kuda, penempatan yang tepat disesuaikan dengan berat kuda, tebal kuku
kuda yang dipengaruhi oleh pakan yang diberikan serta kondisi lingkungan hidup kuda.

2.5 Material
Penelitian yang berkaitan dengan material ladam dan paku kuda masih terus dilakukan,
baik material yang terbuat dari logam maupun non logam, sebagai contoh pemakaian material dari
kulit yang dikeraskan dan/atau karet mentah tidak memberikan hasil yang baik.
Ladam yang terbuat dari baja merupakan ladam yang paling umum dipakai demikian pula untuk
paku kuda, bahan baja tahan aus, mudah didapat dipasar dan harga terjangkau. Ladam dan paku
kuda telah banyak diteliti dan diuji dengan berbagai bentuk dan ukuran, namun bahan ini sulit
untuk ditempa. Besi cor maleabel sering juga dipakai untuk material ladam kuda tradisional karena
lebih mudah didapat dalam bentuk batang yang selanjutnya dibentuk dengan cara ditempa. Dengan
demikian, ladam dapat disesuaikan dengan bentuk kuku dan berat kuda. Dalam beberapa tahun
terakhir, telah terjadi perkembangan yang signifikan dari ladam yang terbuat dari bahan ringan
seperti aluminium atau polimer sebagai material alternatif pengganti baja. Penggunaan ladam kuda
aluminium telah mencapai popularitas pada awal tahun 2010 karena lebih ringan sehingga
memungkinan gerak kaki kuda lebih bebas tetapi setelah dilakukan penelitian lebih mendalam
penggunaan komposit matriks aluminium bukan pilihan yang baik karena pemakaian dalam
jangka panjang dapat merusak kuku kuda.
Polimer adalah material yang mempunyai elastisitas tinggi, sifat redaman tinggi dan
memberikan keleluasaan deformasi alami dari kuku kuda tetap terjadi. Sifat mekanik polimer ini
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memberi secercah harapan untuk menggantikan ladam dan paku kuda yang terbuat dari logam.
Kekurangan dari material polimer adalah ketahanan ausnya yang kecil dibandingkan dengan
logam, sehingga tidak tahan dipakai selama satu bulan, perbaikan terhadap sifat polimer masih
terus dilakukan agar dapat dipakai sampai pertumbuhan kuku kuda mencapai maksimum dan
harus dilakukan pemeliharaan kuku.
Tabel 1. Jumlah Kuda Pacu dan Ketangkasan Berkuda di Indonesia (Pordasi 2016)
No

Daerah

Jumlah

1

Jawa Barat

175

2

Jawa Timur

125

3

Jawa Tengah

100

4

Sumatra Barat

125

5

Sulawesi Utara

70

6

Kalimantan Selatan

30

7

Riau

20

8

DKI

75

9

Banten

80

10

Nusa Tenggara Timur

25

11

Daerah Lain

120
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2.6 Proses Pembuatan Ladam Sepatu Kuda Buatan Dalam Negeri
Proses pembuatan ladam sepatu kuda ini dibuat di dalam Negeri, tepatnya di Sukabumi Jawa
Barat. Gambar 13, menunjukkan urutan proses pembuatan sepatu kuda.

(a)

(b)

(c)

(e)

(d)

Gambar 13. Proses Pembuatan Ladam Sepatu Kuda
Berikut ini adalah keterangan Gambar 14, proses pembuatan ladam sepatu kuda.
(a) Persiapan pemanasan bahan baku material ladam sepatu kuda.
(b) Proses pemanasan bahan baku material ladam sepatu kuda.
(c) Penempaan material ladam sepatu kuda yang telah dipanaskan.
(d) Pemberian lubang pada material sepatu kuda.
(e) Tahap akhir proses pembuatan bentuk ladam sepatu kuda
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2.7 Road Map Penelitian

Gambar 14. Roadmap penelitian

18

BAB 3

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan di atas, metode penelitian dan kegiatan yang akan dilakukan dapat
dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut : 1) tahap persiapan dan studi literatur, 2) tahap
pengujian dan pemeriksaan material ladam produk impor, 3) tahap pengembangan metode proses
manufaktur dan pemilihan material 4) tahap analisis perbandingan hasil penelitian, 5) tahap
pelatihan

bagi

IKM

6)

Tahap

pengembangan

framework

penelitian

lanjutan.

3.1 Persiapan dan Studi literatur
Kegiatan pada tahap persiapan dan studi literatur meliputi :
 Studi pendahuluan untuk studi penelitian secara eksperimental yang telah dilakukan yaitu
pengamatan karakteristik ladam dan paku pada kuda pacu serta analisis umur pakai ladam
dan paku pada saat penggunaan.
 Melengkapi informasi/data melalui survey ke lapangan, tentang cara pemasangan,
pemilihan produk, geometri, dan material.
 Melengkapi informasi referensi berupa paper-paper hasil penelitian terdahulu dari jurnal
nasional dan internasional.
 Melakukan simulasi dari mekanisme yang telah dibuat dalam literatur
 Identifikasi secara rinci aplikasi dari metode pengembangan desain
 Identifikasi dan penyusunan kerangka konten patent tentang kemungkinan pengajuan
patent.

3.2 Tahap Pengujian Dan Pemeriksaan Material Ladam Produk Impor
Kegiatan pada tahap pengujian dan pemeriksaan material ladam produk impor meliputi :


Pemeriksaan komposisi kimia ladam dan paku.



Pemeriksaan metalografi untuk mengetahui karakteristik struktur mikro dan makro untuk
mengetahui sejarah pengerjaan yang telah dialami produk.



Pengujian mekanik berupa hardness testing dan impact testing untuk mengetahui harga
kekerasan dan ketangguhan material ladam.
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3.3 Tahap Pengembangan Metode Proses Manufaktur Dan Pemilihan Material
Tahap pengembangan metode proses manufaktur dan pemilihan material meliputi:


Pemilihan material ladam dan paku yang sesuai dengan hasil pengamatan di point 3.2 dan
yang tersedia di pasaran sesuai dengan standar internasional.



Pemeriksaan komposisi kimia ladam dan paku.



Pemeriksaan metalografi untuk mengetahui karakteristik struktur mikro dan makro.



Pengujian mekanik berupa hardness testing dan impact testing untuk mengetahui harga
kekerasan dan ketangguhan material ladam.



Perencanaan proses manufaktur ladam dan paku termasuk jig & fixture



Rancang-bangun mesin pembuat paku dan ladam



Kaji numerik mesin pembuat paku dan ladam dalam bentuk stress analysis



Pembuatan prototipe produk ladam dan paku



Pengujian lapangan produk ladam dan paku



Optimasi dimensi dan material ladam dan paku.

3.4 Tahap Analisis Perbandingan Hasil Penelitian
Tahap analisis perbandingan hasil penelitian meliputi:


Analisis material, geometri, kekuatan, dan ketangguhan material ladam dan paku produk
impor dengan hasil penelitian



Pembuatan prototipe produk ladam dan paku



Pengujian lapangan produk ladam dan paku



Optimasi dimensi dan material ladam dan paku.

3.5 Tahap Pelatihan Bagi IKM
Tahap pelatihan bagi IKM meliputi :


Pelatihan pengenalan material dan proses manufaktur



Penyiapan mesin pembuat Ladam dan Paku



Pelatihan proses pembuatan produk ladam dan paku
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3.6 Tahap Pengembangan Framework Penelitian Lanjutan
Tahap pengembangan framework penelitian lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan
produktifitas mesin pembuat ladam dan paku, pengembangan metode proses manufaktur ke arah
yang lebih presisi dan lebih cepat, melakukan optimasi biaya untuk menghasilkan produk yang
lebih murah, dan menyusun penelitian baru untuk menghasilkan target-target sebagaimana
tersebut di atas.

3.7 Fishbone Diagram

Gambar 15. Fishbone diagram
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BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang diajukan merupakan bagian dari program peningkatan kualitas penelitian
lulusan program sarjana dan pascasarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan.
Lingkup luas dari penelitian yang diusulkan akan meliputi baik aspek teori maupun aspek
praktis dari pemilihan material dan pengembangan metode proses manufaktur ladam dan paku
kuda pacu yang meliputi aspek karakteristik material, manufaktur, keterbuatan dan
reproduceability, kekuatan, fleksibilitas, dan kemungkinan kegagalan yang terjadi, sebagai
bagian dari aktivitas akademik di Jurusan Teknik Mesin.
Keuntungan yang akan diperoleh dari penelitian yang diusulkan adalah dapat
meningkatkan kemampuan analisis, perancangan, perencanaan proses manufaktur dan aplikasi
dari metode-metode dan teknologi proses manufaktur sekaligus dapat mengusulkan hak patent
atas karakteristik material dan metode proses manufaktur yang akan dihasilkan. Hasil lain dari
penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan kemampuan IKM dalam
melaksanakan proses pembuatan ladam dan paku kuda pacu. Hasil penelitian ini akan
dipublikasikan dalam seminar dan journal ilmiah, disamping tentu saja dalam bentuk skripsi
dan tesis.
Sebagai refleksi dari tujuan di butir 1.2, terlihat bahwa penelitian yang diusulkan sangat
potensial untuk mengembangkan iklim akademik di bidang teknik mesin dan material.
Keterlibatan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana dalam penelitian yang diusulkan
sangatlah penting dan diperlukan. Dari kedalaman dan lingkup penelitian yang dijelaskan di
atas, penelitian yang diusulkan sangat potensial untuk dijadikan topik skripsi dan tesis.
Dari tujuan yang diuraikan tersebut terlihat jelas bahwa penelitian ini akan :
1. Menghasilkan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
dalam bidang pengembangan material dan teknologi proses manufaktur ladam dan
paku kuda pacu khususnya di Indonesia.
2. Meningkatkan kemampuan dan mutu pendidikan sarjana dan pascasarjana
3. Meningkatkan mutu penelitian di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan.

Melalui penelitian ini disusun beberapa tahapan dan persiapan serta rancangan
sejumlah pengamatan dalam hal pemilihan material dan pengujian karakteristik material.
Pengamatan dilanjutkan dengan melakukan perencanaaan dan pengembangan proses
manufaktur serta melakukan uji ladam untuk mendapatkan performa kinerja kuda pacu yang
tinggi. Penelitian akan diawali dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan material ladam
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produk impor, pemilihan material ladam sebagai material uji, perbandingan material ladam
impor dan hasil pemilihan material, pengembangan metode proses manufaktur, perencanaan
dan analisis kekuatan serta fleksibilitas ladam dengan menggunakan simulasi numerik maupun
pengujian secara eksperimental.
Program penelitian ini ditargetkan menghasilkan suatu karakteristik material yang
memenuhi persyaratan performa kinerja kuda pacu dan menghasilkan metode atau teknologi
proses manufaktur ladam beserta pakunya. Disamping hal tersebut, analisis biaya dan metode
proses manufaktur maupun kontrol kualitas produk hasil penelitian dapat disampaikan kepada
industri kecil menengah (IKM) sehingga mereka mampu melakukan proses manufaktur ladam
dan pakunya. Dengan demikian maka penelitian ini sangat relevan untuk dilaksanakan karena
memiliki kontribusi yang besar terhadap pengembangan industri manufaktur khususnya di
Indonesia.
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BAB 4

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan di atas, metode penelitian dan kegiatan yang akan dilakukan dapat
dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut : 1) tahap persiapan dan studi literatur, 2) tahap
pengujian dan pemeriksaan material ladam produk impor, 3) tahap pengembangan metode proses
manufaktur dan pemilihan material 4) tahap analisis perbandingan hasil penelitian, 5) tahap
pelatihan

4.1

bagi

IKM

6)

Tahap

pengembangan

framework

penelitian

lanjutan.

Persiapan dan Studi literatur

Kegiatan pada tahap persiapan dan studi literatur meliputi :
 Studi pendahuluan untuk studi penelitian secara eksperimental yang telah dilakukan yaitu
pengamatan karakteristik ladam dan paku pada kuda pacu serta analisis umur pakai ladam
dan paku pada saat penggunaan.
 Melengkapi informasi/data melalui survey ke lapangan, tentang cara pemasangan,
pemilihan produk, geometri, dan material.
 Melengkapi informasi referensi berupa paper-paper hasil penelitian terdahulu dari jurnal
nasional dan internasional.
 Melakukan simulasi dari mekanisme yang telah dibuat dalam literatur
 Identifikasi secara rinci aplikasi dari metode pengembangan desain
 Identifikasi dan penyusunan kerangka konten patent tentang kemungkinan pengajuan
patent.

4.2

Tahap Pengujian Dan Pemeriksaan Material Ladam Produk Impor

Kegiatan pada tahap pengujian dan pemeriksaan material ladam produk impor meliputi :


Pemeriksaan komposisi kimia ladam dan paku.



Pemeriksaan metalografi untuk mengetahui karakteristik struktur mikro dan makro untuk
mengetahui sejarah pengerjaan yang telah dialami produk.



Pengujian mekanik berupa hardness testing dan impact testing untuk mengetahui harga
kekerasan dan ketangguhan material ladam.
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4.3

Tahap Pengembangan Metode Proses Manufaktur Dan Pemilihan Material

Tahap pengembangan metode proses manufaktur dan pemilihan material meliputi:


Pemilihan material ladam dan paku yang sesuai dengan hasil pengamatan di point 3.2 dan
yang tersedia di pasaran sesuai dengan standar internasional.



Pemeriksaan komposisi kimia ladam dan paku.



Pemeriksaan metalografi untuk mengetahui karakteristik struktur mikro dan makro.



Pengujian mekanik berupa hardness testing dan impact testing untuk mengetahui harga
kekerasan dan ketangguhan material ladam.



Perencanaan proses manufaktur ladam dan paku termasuk jig & fixture



Rancang-bangun mesin pembuat paku dan ladam



Kaji numerik mesin pembuat paku dan ladam dalam bentuk stress analysis



Pembuatan prototipe produk ladam dan paku



Pengujian lapangan produk ladam dan paku



Optimasi dimensi dan material ladam dan paku.

4.4 Tahap Analisis Perbandingan Hasil Penelitian
Tahap analisis perbandingan hasil penelitian meliputi:


Analisis material, geometri, kekuatan, dan ketangguhan material ladam dan paku produk
impor dengan hasil penelitian



Pembuatan prototipe produk ladam dan paku



Pengujian lapangan produk ladam dan paku



Optimasi dimensi dan material ladam dan paku.

4.5 Tahap Pelatihan Bagi IKM
Tahap pelatihan bagi IKM meliputi :


Pelatihan pengenalan material dan proses manufaktur



Penyiapan mesin pembuat Ladam dan Paku



Pelatihan proses pembuatan produk ladam dan paku
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4.6

Tahap Pengembangan Framework Penelitian Lanjutan

Tahap pengembangan framework penelitian lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan
produktifitas mesin pembuat ladam dan paku, pengembangan metode proses manufaktur ke arah
yang lebih presisi dan lebih cepat, melakukan optimasi biaya untuk menghasilkan produk yang
lebih murah, dan menyusun penelitian baru untuk menghasilkan target-target sebagaimana
tersebut di atas.

4.7

Fishbone Diagram

Gambar 15. Fishbone diagram
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4.8 Diagram Alir Pengujian
Tahapan pengujian digambarkan melalui diagram alir sebagaimana Gambar 17.

Gambar 18. Diagram alir pengujian

4.9 Identifikasi Masalah
Ladam (tapal kuda/sepatu kuda) adalah besi pelapis yang dipakai oleh kuda untuk
melindungi kaki yang sebenarnya merupakan kuku kuda untuk melindungi saat berjalan seperti
layaknya sepatu. Saat ini, olahraga berkuda sedang banyak digemari karena tidak hanya untuk
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sport atau hobi saja tetapi juga memiliki nilai entertain. Dapat disimpulkan bahwa olahraga
berkuda memiliki pasar dan penggemar yang tidak terbatas pada umur maupun jenis kelamin.
Terlebih lagi dengan bermunculannya sekolah berkuda yang diyakini berpengaruh baik dalam
tumbuh kembang anak-anak dan dapat menjadi terapi bagi anak autis. Penelitian penggunaan
material ladam sangat meningkat dengan semakin pesatnya olahraga berkuda di dunia. Berkaitan
dengan penggunaan dan pemilihan material-material tersebut, seringkali ladam harus diimpor dari
luar negeri seperti Australia, China, dan Malaysia.
Oleh karena itu, maka dilakukan pengujian perbandingan material antara ladam dan paku
buatan lokal dan import. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat menjadi masukan informasi bagi
pengembangan dalam bidang ilmu teknologi material pada industri-industri dalam negeri, sebagai
acuan atau perbandingan untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas produk.

4.10

Sample Ladam Dan Paku Kuda
Sampel uji yang digunakan untuk penelitian ini adalah Ladam Dan Paku Kuda Lokal dan

Import.

Gambar 19. Ladam Kuda Lokal
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Gambar 20. Ladam Kuda Import

Gambar 21. Paku Kuda Lokal
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Gambar 22. Paku Kuda Import (Australia)

Gambar 23. Paku Kuda Import (Swedia)
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4.11

Pengujian Yang Telah Dilakukan

4.11.1 Uji Metalografi
Uji metalografi bertujuan untuk mengetahui struktur mikro dan fasa-fasa yang terkandung
dalam ladam dan paku kuda lokal dan impor. Dengan demikian maka dapat diketahui jenis
material yang digunakan serta dapat diperkirakan proses produksi pada ladam dan paku kuda lokal
maupun impor. Untuk melaksanakan uji metalografi ini dilaksanakan tahapan-tahapan dalam
pembuatan spesimen atau preparasi spesimen sebagai berikut:
1.

Pengambilan sample spesimen dengan menggunakan mesin potong (cutting wheel), dan
untuk menjaga temperatur agar tidak over heat pada proses pemotongan spesimen diberi
cairan pendidngin secara kontinu.

Gambar 24. Cutting Wheel

Gambar 25. Spesimen Ladam Kuda Lokal
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Gambar 26. Spesimen Ladam Kuda Impor

2.

Spesimen yang telah dipotong dibingkai (mounting) dengan menggunakan campuran resin
dan katalis sampai dibiarkan hingga membeku dan mengeras.

A
Gambar 26.

3.

B

Mounting specimen metaligrafi, (a). Proses pembingkaian
spesimen Ladam Kuda, (b). Proses pembingkaian spesimen Paku
Kuda

Permukaan yang telah dibingkai diratakan dengan ampelas dari mulai ukuran mesh : 100,
180, 320, 400, 600, 1000, 1500, 2000. Peralatan dilakukan dengan menggunakan mesin
poles yang menggunakan motor listrik dengan menambahkan air sebagai media pendingin.
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Gambar 27. Mesin poles
4.

Setelah itu dilakukan pemolesan dengan menggunakan kain beludru dengan menambahkan
cairan pasta magnesium oxide (MgO) atau pasta Alumina dengan tujuan agar tidak terdapat
goresan pada permukaan spesimen, bila garis-garis bekas pengamplelasan sudah tidak
terlihat maka spesimen dibersihkan dan dilanjutkan dengan proses pengetsaan.

Gambar 28. Pasta Magnesium Oxide (MgO)

5.

Selanjutnya setelah proses pemolesan selesai dilanjutkan dengan proses pengetsaan
(etching) dengan menggunakan larutan nital, yaitu campuran Methanol dengan takaran
98ml, dan Asam Nitrat (HNO3) dengan takaran 2ml. Proses pengerjaannya adalah
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dicelupkan selama ± 15 detik pada larutan nital tersebut kemudian dicuci dengan air bersih
lalu dikeringkan.

Gambar 29. Asam Nitrat dan Methanol untuk proses etsa

Gambar 30. Proses pengetsaan

6.

Setelah urutan proses etsa diatas selesai, kemudian dilakukan proses pengambilan gambar.
Proses pengambilan foto dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
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1. Makro
Pengambilan gambar secara makro tujuannya mengetahui proses pembuatan pada
ladam kuda. Untuk pengambilan gambar secara makro menggunakan kamera digital.
2.

Mikro
Pengambilan gambar secara mikro ini bertujuan untuk melihat dan mengambil bentuk
struktur mikro dari spesimen uji. Bentuk struktur mikro ini dapat dilihat dengan
menggunakan mikroskop optik yang selanjutnya gambar struktur mikro tersebut akan
diamati dan dianalisa.

Gambar 31.

Mikroskop optik untuk pengamatan dan pengambilan foto struktur mikro
yang diamati

4.11.2 Pengujian Komposisi Kimia Ladam Kuda
Untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung pada ladam kuda maka dilakukan uji
komposisi kimia dengan metoda Optical Emission Spectrometer menggunakan pengeksitasi
berupa loncatan bunga api (spark). Untuk uji komposisi spesimen yang digunakan adalah bagianbagian dari ladam kuda yang tidak dijadikan spesimen uji metalografi dan uji keras.
Spesimen untuk uji komposisi ini harus lebih besar persyaratan minimun adalah 18 mm x
18 mm. Hal ini dilakukan karena probe mesin uji komposisi berdiameter 18 mm. Spesimen harus
dapat menutupi seluruh permukaan probe. Selanjutnya spesimen permukaannya diratakan
menggunakan ampelas.
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Setelah spesimen permukaannya rata, selanjutnya spesimen tersebut siap diuji. Hasil
pengujian dapat langsung terlihat pada komputer mesin uji. Pengujian komposisi kimia untuk
ladam kuda dilaksanakan di Politeknik Manufaktur (POLMAN) Bandung.
-

Mesin uji

: ARL 3460 Optical Emisson Spektrometer

-

Jenis pengujian

: Spektrometris

-

Suhu ruangan

: 24oC

-

Kelembaban

: 60%

-

Standar acuan

: Manual Book ARL 3460

Gambar 32. Alat uji komposisi kimia (Spectrometer)

4.11.3 Pengujian Komposisi Kimia Paku Kuda
Untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung pada paku kuda maka dilakukan uji
komposisi kimia dengan metoda Energy Dispersive Spectrometry (EDS). Untuk uji komposisi
spesimen yang digunakan adalah bagian-bagian dari paku kuda yang tidak dijadikan spesimen uji
metalografi dan uji keras.
Hasil pengujian dapat langsung terlihat pada komputer mesin uji. Pengujian komposisi
kimia untuk paku kuda dilaksanakan di Politeknik Manufaktur (POLMAN) Bandung.
-

Mesin uji

: SEM Hitachi SU3500 With EDAX Octane Pro

-

Jenis pengujian

: Energy Dispersive Spectrometry (EDS)

-

Suhu ruangan

: 24,4oC

-

Kelembaban

: 55%

-

Standar acuan

: Manual Book SEM Hitachi SU3500 With EDAX Octane Pro
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4.11.4 Pengujian Kekerasan
Pengujian kekerasan bertujuan untuk mengetahui tingkat kekerasan pada suatu material.
Pengujian kekerasan dilakukan menggunakan mesin uji keras micro Vickers. Metode pengujian
kekerasan Vickers pada prinsipnya sama dengan metode pengujian Brinell, hanya identornya
menggunakan piramida intan yang dasarnya berbentuk bujur sangkar dengan besarnya sudut
antara permukaan-permukaan piramida yang saling berhadapan adalah 136°. Beban yang
digunakan dalam pengujian adalah 0.2 kgf, dengan lamanya penekanan indentor ±10 detik.
Angka kekerasan Vickers didefinisikan sebagai beban dibagi luas penampang bekas identor.

..................... (3.1)

Keterangan : P

= beban (kg)

L

= panjang diagonal rata-rata (mm)



= sudut antara permukaan intan = 1360

Gambar 33. Pengujian kekerasan metoda Vickers.
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Gambar 34. Alat uji keras micro vickers.

Spesifikasi alat uji keras Micro Vickers adalah sebagai berikut :
-

Nama mesin

: ZWICK – Hardness Tester 3202

-

Beban maksimum

: 10 kgf

-

Indentor

: Piramida intan

-

Tempat pengujian

: Institut Teknologi Bandung
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BAB V
HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN PEMBAHASAN
5.1 Data dan Analisis Pengujian Ladam Kuda Lokal Dan Impor
5.1.1 Pengamatan Metalografi Ladam
5.1.1.1 Pengamatan Struktur Makro Ladam
Pengujian ini untuk melihat secara keseluruhan permukaan yang akan diamati agar
dapat diketahui kondisi benda uji sebelum dilakukan pengujian struktur mikro dengan
menggunakan mikroskop optik.

A

B

Gambar 35. A Struktur Makro Ladam Kuda Lokal Bagian Luar
B Struktur Makro Ladam Kuda Impor Bagian Luar

A

B

Gambar 36. A Struktur Makro Ladam Kuda Lokal Bagian Dalam
B Struktur Makro Ladam Kuda Impor Bagian Dalam
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5.1.1.2 Analisis Struktur Makro Ladam
Bahwa dari hasil pengamatan makro terlihat ladam kuda lokal pada gambar 4.1A dan
pada ladam kuda import gambar 4.1B proses pembuatan ladam kuda import dan lokal dengan
mengunakan proses forging (Rolling) akan terlihat struktur makro dengan grain flow yang
mengikuti alur atau kontur produk hal tersebut berdasarkan hasil uji metalografi dan
perbandingan dengan literatur (atlas mikrostruktur).

5.1.1.3 Pengamatan Struktur Mikro Paku

α
α
P
P

A

B

Gambar 37. A Struktur Mikro Ladam Kuda Lokal Bagian Luar 100,0 µm
B Struktur Mikro Ladam Kuda Impor Bagian Luar 100,0 µm
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Gambar 38. A Struktur Mikro Ladam Kuda Lokal Bagian Luar 50,0 µm
B Struktur Mikro Ladam Kuda Impor Bagian Luar 50,0 µm

P
α
P

α

A

B

Gambar 39. A Struktur Mikro Ladam Kuda Lokal 100,0 µm
B Struktur Mikro Ladam Kuda Impor 100,0 µm
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Gambar 40. A Struktur Mikro Ladam Kuda Lokal 50,0 µm
B Struktur Mikro Ladam Kuda Impor 50,0 µm

P

P
α

α

A

B

Gambar 41. A Struktur Mikro Ladam Kuda Lokal 20,0 µm
B Struktur Mikro Ladam Kuda Import 20,0 µm
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5.1.1.4 Analisis Struktur Mikro Paku
Dari gambar struktur mikro ladam kuda lokal (Gambar 18-22A) terdapat fasa Ferrite
(white) dan Pearlite (black). Menurut struktur mikro pada sampel ladam kuda lokal
merupakan Baja Karbon Rendah dengan standar serie AISI 1020 dengan kandungan karbon
0,025%C – 0.25 %C. Sedangkan dari gambar struktur mikro ladam kuda import (Gambar 1822B) terdapat fasa Ferrite (white) dan relatif lebih sedikit fasa Pearlite (black). Menurut
struktur mikro pada sampel ladam kuda impor merupakan Baja Karbon Rendah dengan
standar serie AISI 1010 dengan kandungan karbon 0,08%C – 0.13 %C.

5.1.2 Pengujian Kekerasan
Untuk mengetahui harga kekerasan suatu material, merupakan tujuan dari adanya
pengujian kekerasan. Pada pengujian ini, menggunakan metoda Micro Vickers untuk
mengetahui kekerasan fasa.
Pengujian ini dilakukan di beberapa titik, yaitu pada daerah yang ditempa dan
permukaan pada ladam kuda lokal dan impor.
Data hasil pengujian dapat dilihat dari table 4.1 :

Tabel 5.1 Hasil pengujian kekerasan dengan Micro Vickers daerah luar.
Spesimen

Ladam Kuda Lokal

Ladam Kuda Import

Titik Pengujian
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata

VHN
(kgf/mm2)
136,8
131,8
142,2
136,9
182,7
191
148
173,9
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5.1.2.1 Grafik Pengujian Kekerasan Micro Vickers Bagian Luar
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Tabel 5.2 Hasil pengujian kekerasan dengan Micro Vickers daerah dalam.
Spesimen

Ladam Kuda Lokal

Ladam Kuda Import

Titik Pengujian
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata

VHN
(kgf/mm2)
160,7
154
148
154,2
182,7
182,7
182,7
182,7
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5.1.2.2 Grafik Pengujian Kekerasan Micro Vickers Bagian Dalam
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5.1.2.3 Analisis Pengujian Kekerasan
Untuk ladam kuda lokal mempunyai harga kekerasan 136,9 ( bagian luar) dan 154,2
(bagian dalam), sedangkan ladam kuda import mempunyai harga kekerasan 173,9 ( bagian
luar) dan 182,7 ( bagian dalam). Hal ini mengakibatkan semakin besar harga kekerasan
material maka semakin keras material tersebut sehingga kekerasan ladam kuda impor lebih
tahan aus dibandingkan dengan ladam kuda lokal. Kekerasan material dapat diakibatkan juga
oleh unsur paduan yang terkandung di dalam material dan pada saat proses pembuatannya
atau derajat deformasi yang lebih besar pada saat proses pembuatan dengan forging.

5.1.3 Data Pengujian Komposisi Kimia
Pengujian komposisi kimia atau sering dikenal dengan pengujian komposisi dilakukan
dengan menggunakan metode OES (Optical Emission Spectroscopy) di laboratorium pengujian
material Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. Jenis mesin Spectrometer yang digunakan
adalah ARL 3460 Optical Emission Spectrometer. Jenis ini adalah suatu alat yang dapat
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digunakan untuk analisa logam secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada
pemancaran atau emisi sinar dengan panjang gelombang dari karakteristik unsur yang
dianalisis. Data hasil pengujian komposisi ladam kuda local dan impor dapat dilihat ditabel
berikut 4.3.

Tabel 5.3 Pengujian komposisi ladam kuda lokal dan impor.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unsur/Element
Carbon
Silicon
Sulfur
Phosphorus
Manganese
Nickel
Chromium
Molybdenum
Vanadium
Copper
Wolfram
Titanium
Tin
Aluminium
Plumbun
Antimony
Niobium
Zirconium
Zinc
Ferro

(C)
(Si)
(S)
(P)
(Mn)
(Ni)
(Cr)
(Mo)
(V)
(Cu)
(W)
(Ti)
(Sn)
(Al)
(Pb)
(Sb)
(Nb)
(Zr)
(Zn)
(Fe)

Ladam Kuda Lokal
(%)
0,170
0,237
0,047
0,051
0,579
0,09
0,07
0,018
0,000
0,129
0,008
0,003
0,017
0,001
0,0000
0,000
0,000
0,000
0,001
98,578

Ladam Kuda
Impor
(%)
0,087
0,090
0,026
0,023
0,504
0,10
0,19
0,080
0,000
0,087
0,006
0,001
0,008
0,001
0,0000
0,001
0,000
0,000
0,000
98,799

5.1.3.1 Analisis Komposisi Kimia
Berdasarkan uji komposisi, unsur paduan utama pada ladam kuda import dan lokal
adalah sebagai berikut :
Tabel 5. 4 Unsur paduan utama hasil uji komposisi ladam kuda lokal dan import
No
1
2
3
4
5
6
7

Unsur/Element
Carbon
Silicon
Sulfur
Phosphorus
Manganese
Chromium
Molybdenum

(C)
(Si)
(S)
(P)
(Mn)
(Cr)
(Mo)

Ladam Kuda Lokal
(%)
0,170
0,237
0,047
0,051
0,579
0,07
0,018

Ladam Kuda
Import
(%)
0,087
0,090
0,026
0,023
0,504
0,19
0,080
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Dengan membandingkan hasil uji komposisi antara ladam kuda impor dan lokal
dapat dianalisis dalam beberapa hal yaiut ladam kuda impor dan lokal mempunyai kadar
Karbon (C) yang berbeda. Ladam kuda import mempunyai kadar Karbon (C) (0.087%) dan
pada ladam kuda lokal mempunyai kadar carbon (C) (0.170%). Kadar carbon yang tinggi
dapat menaikkan harga kekerasannya dan tahan terhadap gesekan. Kadar Manganese (Mn)
pada ladam kuda lokal lebih tinggi yaitu (0.579%) sedangkan pada ladam kuda impor
mempunyai kadar manganese (Mn) (0.504%), unsur paduan manganese (Mn) dapat membuat
ladam kuda tahan terhadap gesekan, meningkatkan harga kekerasan dan kekuatan tarik. Kadar
silicon (Si) pada ladam kuda import (0.090%) dan pada ladam kuda lokal (0.237%) dapat
meningkatkan kekuatan, kekerasan, ketahanan aus, dan tahan terhadap panas. Kadar sulfur
(S) pada ladam kuda import (0.026%) dan ladam kuda lokal (0.047%). Hal ini sangat
mempengaruhi kualitas produk lokal terhadap terjadinya hot shortness. Menurut standar,
harga maksimum unsur mangan adalah 0.03%. Kadar pospor (P) pada ladam kuda import
(0.023%) dan ladam kuda lokal (0.051%). Kadar phosfor produk lokal juga terlalu tinggi yang
seharusnya memiliki kandungan sebesar 0.03%. Kadar (Cr) yang rendah pada ladam kuda
lokal (0.07%) dibandingkan ladam kuda impor (0.19%) akan mempengaruhi harga kekerasan
dan ketahanan aus.

5.1.4 Deformasi Ladam Kuda
Tabel 5.5 Hasil pengujian kekerasan dengan Mikro Vickers ladam kuda bagian luar
No

Diameter Awal (mm) Diameter Akhir (mm)

1

12

6

2

12

7

3

12

8

4

12

9

5

16

10

Titik Pengujian
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata
1
2
3

VHN
(Kgf/mm2)
148
148
148
148
136,8
131,8
142,2
136,9
148
148
142,2
146
167,5
160,7
167,5
165,2
167,5
167,5
167,5
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Rata-rata


167,5

Regangan

1. ln
2. ln
3. ln
4. ln
5. ln
6. ln

𝑑𝑜
𝑑1
𝑑𝑜
𝑑1
𝑑𝑜
𝑑1
𝑑𝑜
𝑑1
𝑑𝑜
𝑑1
𝑑𝑜
𝑑1

=
=
=
=
=
=

12
6
12
7
12
8
12
9
16
10
12
4

= 0,69
= 0,53
= 0,40
= 0,28
= 0,47
= 1,09

200
180
160

140
120
100

80
60
40

20
0
0,28

0,4

0,47

Lokal

0,53

0,69

1,09

Import
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5.2 Data Pengujian Paku Kuda Lokal Dan Impor
5.2.1 Pengamatan Metalografi
5.2.1.1

Pengamatan Struktur Makro
Pengujian ini dilakukan untuk melihat secara keseluruhan objek yang akan amati agar

dapat diketahui kondisi benda uji sebelum dilakukan pengujian struktur mikro dengan
menggunakan mikroskop optik.

A

B

C

Gambar 42. A Struktur Makro Paku Kuda Lokal
B Struktur Makro Paku Kuda Impor (Swedia)
C Struktur Makro Paku Kuda Impor (Australia)
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5.2.1.2 Analisis Struktur Makro
Pengamatan terhadap permukaan paku yang telah mengalami grinding dan polishing
menunjukkan tanpa diperoleh cacat maupun void di seluruh bagian produk paku.

5.2.1.3 Pengamatan Struktur Mikro

P

P
α
α

P

P
P

P
P

P

A

B

P
α
P

P

P

C

Gambar 43. A Struktur Mikro Paku Kuda Lokal Daerah T 100,0 µm
B Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Swedia) Daerah T 100,0 µm
C Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Australia) Daerah T 100,0 µm
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Gambar 44.

A Struktur Mikro Paku Kuda Lokal Daerah T 50,0 µm
B Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Swedia) Daerah T 50,0 µm
C Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Australia) Daerah T 50,0 µm
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Gambar 45.

A Struktur Mikro Paku Kuda Lokal Daerah L 100,0 µm
B Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Swedia) Daerah L 100,0 µm
C Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Australia) Daerah L 100,0 µm
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Gambar 46.

A Struktur Mikro Paku Kuda Lokal Daerah L 50,0 µm
B Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Swedia) Daerah L 50,0 µm
C Struktur Mikro Paku Kuda Impor (Australia) Daerah L 50,0 µm

5.2.1.4 Analisis Struktur Mikro
Dari gambar struktur mikro paku kuda lokal (Gambar 24-27A) terdapat fasa yang paling
dominan yaitu Ferrite (white) dan hampir tidak ditemukan fasa Pearlite (black). Bentuk
butir fasa ferit dari paku produk lokal adalah hampir equiaxial. Sedangkan dari gambar
struktur mikro paku kuda impor (Gambar 24-27B) juga terdapat fasa Ferrite (white)
yang lebih dominan dibandingkan dengan fasa Pearlite (black). Namun demikian,
bentuk butirnya memanjang (elongated grains). Hal ini menunjukkan derajat deformasi
yang lebih besar sehingga harga kekerasan akan lebih tinggi dibandingkan dengan paku
produk lokal.
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5.2.2 Pengujian Kekerasan
Untuk mengetahui harga kekerasan suatu material, merupakan tujuan dari adanya
pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan metoda Micro
Vickers yaitu dengan menguji harga kekerasan fasa.
Pengujian ini dilakukan di beberapa titik yaitu pada daerah yang ditempa baik
permukaan pada ladam kuda lokal maupun produk impor.

T

1

L

1

1

2

Gambar 47. Skematis Titik Pengujian pada Paku Kuda

Data hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 4.4.

Tabel 5.6 Hasil pengujian kekerasan dengan Micro Vickers daerah Transversal pada
paku kuda lokal dan import.
Spesimen

Paku Kuda Lokal

Paku Kuda
Import
(Swedia)
Paku Kuda
Import
(Australia)

Titik Pengujian
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata

VHN
(kgf/mm2)
141
138
140
139,6
160,7
160,7
160,7
160,7
167,5
182,7
174,8
175
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5.2.2.1 Grafik Pengujian Kekerasan Micro Vickers Bagian Transversal

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1

2
Lokal

Swedia

3
Australia

Tabel 5.7 Hasil pengujian kekerasan dengan Micro Vickers daerah Longitudinal pada
paku kuda lokal dan import.
VHN
(kgf/mm2)
Spesimen
Titik Pengujian
1
2
1
179
163
2
179
165
Paku Kuda Lokal
3
174
165
Rata-rata
177,3
164,3
1
160,7
160,7
Paku Kuda
2
167,5
167,5
Import
3
160,7
160,7
(Swedia)
Rata-rata
162,9
162,9
1
182,7
182,7
Paku Kuda
2
167,5
167,5
Import
3
174,8
174,8
(Australia)
Rata-rata
175
175
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5.2.2.2 Grafik Pengujian Kekerasan Micro Vickers Bagian Longitudinal

185
180
175
170
Lokal
165

Swedia
Australia

160
155
150
145

1

2

3

5.2.2.3 Analisis Hasil Pengujian Kekerasan
Untuk paku kuda lokal mempunyai harga kekerasan 139,6 (transversal) dan 177,3
(longitudinal), sedangkan paku kuda import (Swedia) mempunyai harga kekerasan 160,7
(transversal) dan 162,9 (longitudinal), dan paku kuda import (Australia) mempunyai harga
kekerasan 175 (transversal) dan 175 (longitudinal). Hal ini mengakibatkan semakin besar
harga kekerasan material maka semakin keras material tersebut sehingga kekerasan paku kuda
impor lebih baik dibandingkan dengan paku kuda lokal. Kekerasan material dapat diakibatkan
oleh derajat deformasi yang lebih besar pada produk impor dibandingkan dengan produk
lokal. Hal ini terlihat dari hasil gambar struktur mikro (Gambar 24-27).

5.3

Pengujian Tempa dan Derajat Deformasi Paku Kuda
Tabel 5.8 Hasil pengujian kekerasan paku kuda lokal dengan Mikro Vickers
No

Tebal Awal
(mm)

Tebal Akhir
(mm)

1

6

2,22

2

6

2,20

Titik Pengujian
1
2
3
Rata-rata
1
2
3
Rata-rata

VHN
(Kgf/mm2)
136,8
131,8
127
131,8
131,8
131,8
131,8
131,8
56

3



6

2,10

1
2
3
Rata-rata

131,8
127
127
128,6

Regangan

1 ln
2 ln
3 ln

6
2,22
6
2,20
6
2,10

=0,99
=1,00
=1,04

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0,62

0,69

Lokal

0,99

Swedia

1

1,04

Australia

5.3.1 Data Pengujian Komposisi Kimia
Pengujian komposisi kimia atau sering dikenal dengan pengujian komposisi dilakukan
dengan mesin SEM Hitachi SU3500 With EDAX Octane Pro di laboratorium pengujian
material Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Komposisi Kimia dengan Energy Dispersive Spectrometry
pada paku kuda lokal dan impor.
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Paku Kuda
Lokal

Paku Kuda
Import
(Australia)

Paku Kuda
Import (Swedia)

5.3.2 Analisis Komposisi Kimia Paku Kuda
Berdasarkan uji komposisi, unsur paduan utama pada ladam kuda impor dan lokal
adalah sebagai berikut :
Tabel 5.10 Unsur paduan utama hasil uji komposisi paku kuda import dan local
No
1
2
3
4
5

Unsur
Carbon (C)
Silicon (Si)
Sulfur (S)
Phosphorus (P)
Manganese (Mn)

Paku Kuda
Lokal (%)
0,23
0,09
0,03
0,51

Paku Kuda Impor
(Swedia) (%)
0,29
0,09
0,13
0,85

Paku Kuda Impor
(Australia) (%)
0,28
0,21
0,10
0,60

Prosentase kadar Mn pada produk lokal lebih kecil dibandingkan dengan produk impor. Hal ini
sangat mempengaruhi sifat mekanik paku. Paku produk swedia lebih baik dibandingkan dengan
produk dari Australia. Dengan demikian, maka komposisi kimia yang diinginkan bagi produk
lokal agar sifat-sifatnya dapat ditingkatkan adalah kadar Mangan sebesar 0.85 wt% dan kadar
Sulfur maupun Fosfor masing-masing adalah 0.03 wt%.
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5.4

Rancangan Cetakan Pembuat Paku

Cetakan paku kuda hasil rancangan diperlihatkan pada gambar 29 – 33 dalam bentuk 2D dan 3D.

Gambar 48.

Gambar 3D Cetakan Paku Kuda
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Gambar 49.

Gambar 2D Cetakan Paku Kuda
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Gambar 50.

Gambar 2D Cetakan Paku Kuda (lanjutan)
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Gambar 51.

Gambar 2D Cetakan Paku Kuda (lanjutan)
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Gambar 52.

5.5

Gambar 2D Cetakan Paku Kuda (lanjutan)

Perhitungan Beban Dinamik Pada Pembuatan Paku Kuda Dengan Menggunakan
Metode Elemen Hingga

Hasil penelitian terdahulu mengenai perbandingan karakteristik material paku kuda pacu buatan
lokal dan impor telah dimuat di dalam Jurnal Poros Vol. 15 No. 2, November 2017. Pada tahun ini
telah dihasilkan pula hasil penelitian terbaru mengenai pengaruh derajat deformasi terhadap evolusi
struktur mikro dan nilai kekerasan ladam dan paku kuda yang mengalami proses forging. Hasil ini
telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi para pengrajin paku kuda di Indonesia. Hasil
penelitian terbaru menyatakan bahwa kadar karbon produk paku lokal maupun produk impor
memiliki harga yang relatif sama walaupun produk Swedia memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan produk Australia. Hal ini menunjukkan adanya kemiripan karakteristik
material dari ketiga material uji tersebut (Lokal, Swedia, dan Australia). Namun demikian, nilai
kekerasan produk Swedia lebih tinggi dibandingkan dengan produk lokal dan Australia. Dari hasil
penelitian tersebut diketahui bahwa paku lokal termasuk kedalam kategori baja karbon rendah St37 dengan kadar karbon yang relatif lebih rendah yaitu setengah kali ladam lokal. Produk impor
telah mengalami proses pemanasan pada temperatur austenisasi yang cukup tinggi dan waktu yang
cukup lama kemudian dilakukan deformasi plastis. Nilai kekerasan paku produk impor lebih tinggi
dibandingkan dengan produk lokal. Dari hasil pengamatan metalografi, bentuk butir pada struktur
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mikro produk Impor lebih memanjang (elongated grains) dibandingkan dengan produk lokal. Hal
ini menunjukkan bahwa paku produk impor telah mengalami deformasi plastis (forging) dengan
derajat deformasi yang lebih besar dibandingkan dengan produk lokal. Hal inilah yang dijadikan
dasar mengapa perhitungan estimasi kecepatan bentur hammer terhadap paku kuda perlu dilakukan.
Parameter utama yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penentuan kecepatan
bentur hammer terhadap cetakan. Estimasi kecepatan bentur hammer akan dihitung dengan
menggunakan metode elemen hingga non-linear dynamic simulation. Penentuan beban dilakukan
dengan cara menghitung kecepatan bentur hammer pada batang kawat sehingga tegangan kerja
yang dihasilkan mencapai atau melampaui flow stress dari material tersebut. Data beban dari hasil
simulasi ini akan digunakan pada penelitian lanjutan sebagai acuan kecepatan bentur hammer
terhadap permukaan cetakan logam saat pembuatan paku. Beban bentur yang akan digunakan
selama proses forging adalah hasil dari gerakan batang-batang pada suatu mesin dengan mekanisme
gerak tertentu.

Gambar 34 menunjukkan perbandingan paku kuda impor dengan lokal. Dari gambar tersebut
terdapat perbedaan kualitas bentuk dan permukaan yang sangat signifikan. Dengan demikian maka
penggunaan cetakan logam mutlak sangat diperlukan dalam pembuatan paku kuda.

Gambar 53.

Gambar dan foto paku kuda. (a). Ukuran paku standar, (b). Foto paku
kuda produk lokal (kiri) dan produk impor (tengah dan kanan).
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Pendekatan pemecahan masalah pada penelitian ini pertama-tama adalah dengan cara melakukan
eksperimen forging pada batang kawat sehingga diperoleh paku sebagaimana terlihat pada Gambar
1b – foto paling kiri. Pada awalnya batang kawat bertemperatur 750oC dan berdiamater 6 mm
dipukul dengan hammer hingga mencapai diameter rata-rata sebesar 2 mm. Jumlah pukulan
hammer dilakukan sebanyak lima kali sehingga nilai deformasi rata-rata untuk setiap pukulan
adalah sebesar 0.30 mm. Kelima tahapan pembuatan paku kuda tersebut ditunjukkan pada Gambar
2. Selanjutnya, proses forging disimulasikan dengan menggunakan metode elemen hingga melalui
pendekatan non-linear dynamic simulation. Dari hasil simulasi diperoleh besarnya kecepatan
bentur hammer pada saat tegangan kerja telah mencapai atau melampaui flow stress dari material
tersebut. Data flow stress material baja karbon rendah pada temperatur 750oC dianggap setara
dengan ASTM A161 dengan harga tensile strength sebesar 70 MPa (API 530 Standard, Annex E,
Stress Curve).

Gambar 54.

Prosentase tahapan proses pembuatan Paku kuda
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VHammer

Hammer

Batang Kawat

Gambar 65.

Model geometri dan meshing untuk Batang Kawat (6 mm diameter) & Hammer
(30 X 30 X 60 mm)

Model geometri dan meshing untuk paku dan hammer saat proses forging ditunjukkan pada
Gambar 36. Kontur tegangan hasil simulasi ditunjukkan pada Gambar 36a. Kontur deformasi pada
batang kawat ditunjukkan pada Gambar 36b. Nilai tegangan kerja terbesar terdapat pada batang
kawat dimana saat pukulan hammer yang pertama adalah sebesar 90 MPa. Displacement pada
simulasi pukulan yang pertama ini adalah sebesar 0.30 mm. Hal ini sesuai dengan hasil eksperimen
bahwa deformasi pada pukulan pertama yang diharapkan telah tercapai. Dengan demikian, maka
pada kecepatan bentur hammer sebesar 8 m/s, maka nilai tegangan kerja dan deformasi pada batang
kawat berturut-turut adalah sebesar 90 MPa dan 0.30 mm.

Rancangan cetakan paku diperlihatkan pada gambar 29. Cetakan bagian atas adalah bagian yang
akan terkena pukulan hammer sedangkan cetakan bagian bawah adalah bagian yang diam. Batang
berdiameter 6 mm diletakkan di antara kedua cetakan. Dari gambar tersebut terlihat ilustrasi hasil
pembuatan paku kuda.
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Tampilan detil batang kawat pada cetakan ditunjukkan pada Gambar 37. Dari gambar tersebut
terlihat bahwa permukaan kontak antara batang kawat dengan cetakan bagian atas menjadi dua
buah bagian. Oleh karena itu, maka kecepatan hammer pada mesin harus ditingkatkan menjadi satu
setengah kalinya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa besarnya usaha yang diperlukan untuk
batang kawat terdeformasi plastis adalah setara dengan besarnya energi kinetik dari pergerakan
hammer saat proses forging dilakukan.

Gambar 56.

Permukaan kontak antara cetakan dengan batang kawat

(a)

(b)
Gambar 57.

Kontur tegangan (a), dan deformasi (c) hasil simulasi
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Dari hasil pemodelan dengan geometri seperti pada Gambar 38, diperoleh besarnya tegangan dan
deformasi plastis pada batang kawat berturut-turut adalah sebesar 90 MPa dan 0.30 mm. Hasil ini
bertepatan dengan kecepatan hammer sebesar 8 m/s.
5.6

Rancangan Mesin Tempa Cetakan Pembuatan Paku

Gambar Mesin Tempa Cetakan Pembuatan hasil rancangan diperlihatkan pada gambar 58 – 63
dalam bentuk 2D dan 3D.
5.6.1

Mekanisme Mesin Tempa Tipe – I

Gambar 58.

Gambar teknik mekanisme mesin tempa tipe – I
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Gambar 59.

Gambar teknik Frame dan Poros mesin tempa tipe – I
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Gambar 60.

Gambar teknik Palu mesin tempa tipe – I
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Gambar 61.

Gambar teknik Flywheel & Pulley mesin tempa tipe – I

Gambar 62.

Prototipe Mesin Tempa tipe – I

71

5.6.2

Mekanisme Mesin Tempa Tipe – II

Gambar 63.

Gambar teknik mekanisme mesin tempa tipe – II
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Gambar 64.

Gambar teknik Palu mesin tempa tipe – II

Gambar 65.

Prototipe Mesin Tempa tipe – II
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Tabel 5.10

Luaran yang telah dicapai

No
1

Jenis Luaran
Publikasi ilmiah

Indikator Capaian
TS-1
TS

Internasional
√

Nasional Terakreditasi
2
3
4

Pemakalah dalam temu
ilmiah

Internasional

Invited Speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

Visiting Lecturer

Internasional

Nasional

√

√

Nasional
√

Paten
Paten Sederhana
Hak Cipta
Merek Dagang
5

Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)

Rahasia Dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan Topologi Sirkuit
Terpadu

6
7
8
9

Teknologi Tepat Guna
Model/Purwarupa Desain
Karya seni Rekayasa
Sosial
Buku Ajar (ISBN)
Tingkat Kesiapan
Teknologi (TKT)

√
√
5

7
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VI.
(a)

6.1

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

(b)

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Ladam lokal termasuk kedalam kategori baja karbon rendah St-37.
2. Ladam impor memiliki kadar karbon yang relatif lebih rendah yaitu setengah kali
ladam lokal.
3. Ladam impor telah mengalami proses pemasanasan pada temperatur austenisasi yang
cukup tinggi dan waktu yang cukup lama kemudian dilakukan deformasi plastis.
4. Harga Kekerasan Paku Kuda produk impor lebih tinggi dibandingkan dengan produk
lokal
5. Bentuk butir pada struktur mikro produk Impor lebih memanjang (elongated grains)
dibandingkan produk lokal.
6. Poin 5 di atas menunjukkan bahwa paku produk impor telah mengalami deformasi
plastis (forging) dengan derajat deformasi yang lebih besar dibandingkan dengan
produk lokal.
7. Dari hasil pengujian produk impor, maka komposisi kimia paku lokal yang sesuai
untuk dibuat adalah Kadar karbon 0.15 wt%, kadar Mangan sebesar 0.85 wt%, Kadar
Sulfur dan Fosfor masing-masing sebesar 0.03 wt%.
8. Telah dilakukan pemodelan Non-linear Dynamic Simulation untuk sistem bentur
hammer terhadap batang kawat berdiameter 6 mm.
9. Kecepatan bentur hammer pada batang kawat hasil simulasi untuk menghasilkan
deformasi plastis sebesar 0.30 mm dan mencapai flow stress material dan pada
temperatur 750oC adalah sebesar 8 m/s.
10. Data di poin 9 digunakan sebagai dasar dalam perancangan mekanisme penggerak
hammer pada mesin forging.
11. Telah dilakukan rancang-bangun cetakan paku dan mesin tempa.

6.2

SARAN
a.
Agar dirancang proses pemanasan dan deformasi plastis secara bersamaan pada
material produk lokal sehingga memiliki karakteristik sesuai dengan ladam
impor.
b.
Agar dilakukan pengamatan fleksibilitas ladam impor
c.
Agar dilakukan pembuatan dan pengujian lapangan ladam maupun paku produk
lokal yang sesuai dengan produk impor.
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Deskripsi
CETAKAN TEMPA PANAS PAKU KUDA
Bidang Teknik Invensi
5
Invensi ini berhubungan dengan suatu cetakan paku kuda
untuk proses tempa panas yang dirancang untuk membantu
meningkatkan kualitas bentuk, ukuran, kehalusan permukaan,
dan keseragaman bentuk yang dilengkapi pegas pengatur untuk
10

memudahkan bahan yang akan ditempa diletakkan pada posisi
yang tepat serta mudah mengeluarkan hasil tempa.
Latar Belakang Invensi

15

Alat bantu tempa untuk memperbaiki kualitas produk paku
kuda dalam ukuran, bentuk, kehalusan permukaan, dan
keseragaman bentuk dan dikembangkan sehingga produk memenuhi
standar yang dapat diterima oleh segmen pasar yang lebih
tinggi. Alat bantu produksi tempa yang dirancang dan dibuat
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disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kondisi workshop
pengrajin tempa, sehingga diharapkan tepat sasaran, tepat
jumlah produksi dengan biaya pembuatan alat bantu tempa
sesuai dengan kemampuan. Masalah yang dihadapi oleh pengrajin
paku kuda adalah keseragaman bentuk dan ukuran paku kuda
tidak sesuai standar, kualitas permukaan paku, dan kekerasan
paku tidak seragam sehingga nilai jual dari paku rendah serta
tidak dapat dipergunakan pada kuda yang berkinerja tinggi
seperti Kuda Pacu. Diperlukan terobosan teknologi untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Keseragaman bentuk dan ukuran
paku kuda dapat diselesaikan apabila pengrajin memiliki
cetakan (dies) untuk penempaan dan bukan tergantung dari
keterampilan tangan pengrajin. Untuk keperluan tersebut
dirancang dan dibuat dies untuk membantu pengrajin dalam
meningkatkan kualitas produknya terutama dari sisi bentuk,
ukuran, dan kehalusan permukaan.
Cetakan pada proses tempa temperatur tinggi harus
dirancang dari material yang mempunyai titik lebur lebih
tinggi agar tidak rusak pada saat dikenai beban impak pada

proses tempa dan dapat membentuk bahan menjadi produk sesuai
standar yang diharapkan. Selain dari sisi material cetakan
harus dapat dipergunakan dengan mudah selama proses panas
tersebut sehingga dirancang dengan memasang pegas di empat
5

sisinya.
Paten US 490395 Tahun 1893 telah mengklaim sebuah
cetakan untuk pembuatan paku kuda dari paku berpenampang
silindris menjadi bentuk paku kuda standar, kelemahan dari
cetakan
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tersebut

adalah

tidak

adanya

alat

bantu

untuk

memasukan bahan dan mengeluarkannya dari cetakan sehingga
proses tempa satu buah paku membutuhkan waktu yang lama.
Paten US 490395 Tahun 1893 telah mengklaim metode
pembuatan

15

paku

kuda,

paten

tersebut

disebutkan

dapat

menghasilkan produk yang homogen secara kekerasan sepanjang
bagian paku, mengingat paten tersebut baru berupa metode dan
tidak dibuktikan secara proses maka diragukan keseragaman
kekerasan sepanjang paku yang mempunyai dimensi penampang
berbeda, dan paku kuda tidak disyaratkan dalam standar untuk
mempunyai kekerasan yang sama.
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Cetakan tempa panas paku kuda telah dirancang dan dibuat
mempunyai keunggulan secara mekanik antara lain Dimensi Mesin
yang ringkas (150 mm x 200 mm x 120 mm) dan berat 3 kg
sehingga mudah untuk dipindah tempatkan, Empat buah Pegas
menjamin cetakan atas dan cetakan bawah selalu mempunyai gap,
sehingga pemasukan bahan dan pengambilan produk dapat dengan
mudah dilakukan. Keunggulan lain dari Cetakan tempa panas
paku kuda yang dirancang adalah tahan terhadap panas yang
tinggi sehingga derajat deformasi dari bahan yang ditempa
dapat tinggi sehingga mengurangi parameter kecepatan impak
dan gaya tempa.
Cetakan tempa panas paku kuda prinsipnya sangatlah
sederhana
yaitu
cetakan
yang
akan
membentuk
bahan
berpenampang silindris menjadi paku kuda berpenampang persegi
panjang dengan memberikan beban impak pada kecepatan
tertentu. Dirancang paku kuda dapat terbentuk setelah
diberikan beban berulang sebanyak lima kali dengan pukulan
beban yang sama.

Uraian Singkat Invensi
Invensi yang diusulkan ini pada prinsipnya adalah
cetakan paku kuda untuk proses tempa panas yang terdiri atas
5

Tiga

komponen

utama,

yaitu

cetakan

bagian

atas,

cetakan

bagian bawah dan pegas penopang cetakan yang berfungsi pula
sebagai penyedia gap antara cetakan bagian atas dengan
cetakan

bagian

bawah.

Mekanisme

proses

tempa

panas

pada

dasarnya adalah pemberian gaya impak pada cetakan bagian atas
10

oleh mekanisme pemukul dengan kecepatan tertentu dan berulang
sehingga diperoleh perubahan bentuk tetap pada material
dengan pada temperatur tinggi sesuai derajat deformasi yang
diijinkan.
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Pegas yang dipasang di empat sudut cetakan bawah harus
mempunyai kekakuan yang sama sehingga turun naiknya cetakan
bagian atas dijamin tetap pada posisi mendatar, pegas
dipasang pada poros pengarah sehingga arah gaya dorong
sebagai penjamin gap antara cetakan bagian atas dengan
cetakan bagian bawah sama besar.
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Poros pengarah dimana pegas diletakkan menjadi penjamin
cetakan bagian atas dan cetakan bagian bawah selalu berada
pada posisinya sehingga produk yang dihasilkan tidak bergeser
dan mempunyai bentuk paku yang sempurna sesuai standar.

25

Uraian Singkat Gambar
Untuk memudahkan pemahaman mengenai inti invensi ini,
selanjutnya akan diuraikan perwujudan invensi melalui gambargambar terlampir.
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Gambar 1, adalah gambar susunan dari cetakan tempa panas
paku kuda.
Gambar 2, adalah gambar cetakan bagian atas.
Gambar 3, adalah gambar cetakan bagian bawah beserta
pegas dan poros pengarah.

Uraian Lengkap Invensi
Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang
invensi bahwa cetakan tempa panas paku kuda yang dirancang
5

dan dibuat berfungsi untuk membuat paku kuda yang mempunyai
ukuran dan bentuk seragam serta kehalusan permukaan standar.
Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan cetakan tempa
panas paku kuda mempunyai spesifikasi sebagai berikut:
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a. Panjang

: 200 mm

b. Lebar

: 150 mm

c. Tinggi
d. Berat

: 120 mm
: 5 kg

e. Gerak vertikal

: 26 mm

f. Kecepatan gerak impak : 8 m/s
g. Gap cetakan
: 26 mm
h. Beban impak
i. Diameter Spesimen

: 10 N
: 6 mm

Cetakan tempa panas paku kuda pada Gambar 1 mempunyai
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cara kerja sebagai berikut: Cetakan bagian bawah (1)
diletakkan pada bidang datar, pada empat sisi cetakan bagian
bawah terdapat poros pengarah (3) yang berfungsi untuk
menempatkan pegas penumpu (4) dan berpasangan dengan lubang
peluncur pada cetakan bagian atas (2), pegas penumpu (4)
diletakan diluar poros pengarah yang akan menjamin gap antara
cetakan bagian atas dengan cetakan bagian bawah. Pada saat
berproduksi kawat baja berukuran 6 mm diletakkan pada celah
antara cetakan dan diberi beban impak berulang sehingga
terbentuk paku kuda.
Pada Gambar 2 cetakan bagian atas yang terdiri atas
bagian dasar (base) (1), inti cetakan (2), dan lubang pengarah
(3), fungsi cetakan bagian atas tersebut adalah sebagai
bagian bergerak dari cetakan, empat lubang dibuat pada sudut
cetakan bagian atas untuk tempat meluncur poros pengarah
sehingga cetakan bagian atas hanya dapat bergerak ke arah
vertikal.
Pada Gambar 3 cetakan bagian bawah yang terdiri atas
bagian dasar (base) (1), inti cetakan (2), poros pengarah (3)

dan pegas penopang (4), fungsi cetakan bagian bawah tersebut
adalah untuk landasan tetap dari cetakan, dilengkapi empat
poros pengarah di setiap sudutnya agas menjamin tidak terjadi
gerak horisontal selama proses tempa dilakukan.
5

Klaim
1. Seperangkat Cetakan Tempa Panas Paku Kuda yang mampu
memproduksi paku kuda dengan keseragaman bentuk, ukuran
5

dan kehalusan permukaan yang tinggi, terdiri atas, cetakan
bagian atas, cetakan bagian bawah, poros pengarah dan pegas
penjamin gap antara cetakan atas dan cetakan bawah. Cetakan
terbuat dari baja Chrom-Molly 0.7% C dengan ukuran cetakan
bagian atas dan bawah 150 x 200 x 60 mm, Poros pengarah
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terbuat dari baja dengan ukuran diameter 20 mm dan panjang
80 mm.
2. Perangkat

cetakan

seperti

pada

klaim

1,

terdiri

atas

cetakan bagian bawah yang mempunyai empat poros pengarah
15

yang diletakkan pada setiap sudutnya yang berfungsi menahan
gerak cetakan kearah horisontal, cetakan bagian atas
mempunyai lubang peluncur poros dari cetakan bagian bawah
sehingga menjamin gerak cetakan hanya terjadi ke arah
vertikal, pegas penjamin gap dengan kekakuan yang cukup
pada temperatur kerja menjamin tersedianya celah untuk
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memasukkan dan mengeluarkan benda kerja selama produksi.

Abstrak
CETAKAN TEMPA PANAS PAKU KUDA
Alat bantu tempa untuk memperbaiki kualitas produk paku
5

kuda

dalam

ukuran,

bentuk,

kehalusan

permukaan,

dan

keseragaman bentuk telah dikembangkan sehingga produk
memenuhi standar yang dapat diterima oleh segmen pasar yang
lebih tinggi. Alat bantu produksi tempa yang dirancang dan
dibuat
10

disesuaikan

dengan

kondisi

lapangan

dan

kondisi

workshop pengrajin tempa, sehingga diharapkan tepat sasaran,
tepat jumlah produksi dengan biaya pembuatan alat bantu tempa
sesuai dengan kemampuan. Masalah yang dihadapi oleh pengrajin
paku kuda adalah keseragaman bentuk dan ukuran paku kuda
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tidak sesuai standar, kualitas permukaan paku, dan kekerasan
paku tidak seragam sehingga nilai jual dari paku rendah serta
tidak dapat dipergunakan pada kuda yang berkinerja tinggi
seperti Kuda Pacu. Diperlukan terobosan teknologi untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Keseragaman bentuk dan ukuran
paku
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kuda

dapat

diselesaikan

apabila

pengrajin

memiliki

cetakan (dies) untuk penempaan dan bukan tergantung dari
keterampilan tangan pengrajin.
Cetakan pada proses tempa temperatur tinggi harus
dirancang dari material yang mempunyai titik cair lebih
tinggi agar tidak rusak pada saat dikenai beban impak pada
proses tempa dan dapat membentuk bahan menjadi produk sesuai
standar yang diharapkan. Selain dari sisi material cetakan
harus dapat dipergunakan dengan mudah selama proses panas
tersebut sehingga dirancang dengan memasang pegas di empat
sisinya. Untuk keperluan tersebut telah dirancang dan dibuat
dies untuk membantu pengrajin dalam meningkatkan kualitas
produknya terutama dari sisi bentuk, ukuran, dan kehalusan
permukaan.

