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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Di zaman yang semakin modern ini, dapat dilihat dari 

berkembangnya kemajuan teknologi yang cukup pesat. Oleh sebab itu 

dituntut adanya peningkatan sumber daya manusia yang kreatif dan 

berkualitas, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi bagi kemajuan 

suatu negara. Pada saat ini telah dilakukan kesepakatan antar negara dalam 

hal perdagangan bebas, yang pada akhirnya berdampak pada persaingan 

dagang. Dalam rangka menyambut perdagangan bebas tersebut, bangsa 

indonesia perlu meningkatkan daya saingnya. Hal ini dapat ditempuh 

dengan meningkatkan efisiensi produksi dan kemandirian. Industri logam 

dan mesin sebagai salah satu sektor industri utama, dimana sebagian 

produksinya menjadi sarana produksi bagi industri- industri lainnya. 

Persaingan dalam upaya peningkatan efisiensi produksi, juga 

mendorong perkembangan yang pesat dalam industri logam dan mesin. 

Perkembangan tersebut secara tak langsung menuntut tersedianya bahan-

bahan untuk komponen-komponen mesin yang memiliki karakteristik 

tertentu sesuai dengan pemakaiannya diperlukan metode tertentu, salah 

satunya dengan melakukan pengujian keausan spesimen. 

Keausan terjadi apabila dua buah benda yang saling menekan dan 

saling bergesekan. Keausan yang lebih besar terjadi pada bahan yang lebih 
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lunak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keausan adalah kecepatan, 

tekanan, kekasaran permukaan dan kekerasan bahan. Semakin besar 

kecepatan relatip benda yang bergesekan, maka semakin material akan 

mudah aus. Demikian pula semakin besar tekanan pada permukaan kontak 

benda, material akan cepat aus, begitu pula sebaliknya.  

Dari ide tadi maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul           

“ Perencanaan dan Pembuatan Alat Uji Keausan Bahan“. Dalam penelitian 

ini diharapkan agar nantinya dapat diketahui kekuatan material yang bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan akan hasil yang diinginkan dari material 

tersebut melalui pengujian keausan.   

 

2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah alat ini dapat digunakan dan berfungsi dengan baik ? 

2. Bagaimanakah efisiensi alat tersebut ? 

   

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara umum. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui sedikit banyak 

sejauh mana kualitas material dalam ketahanan ausnya, sehingga dapat 
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dijadikan suatu wacana bagi penulis sendiri dan dijadikan pertimbangan 

masyarakat, produsen dan konsumen pada umumnya. 

b. Secara khusus. 

Adapun tujuan ini secara khusus yaitu untuk mengetahui 

ketahanan aus pada benda uji. 

 

4.1. Batasan Masalah 

Mengingat sangat kompleksnya permasalahan dalam proses 

penelitian tersebut, maka kami membatasi permasalahan agar pembahasanya 

lebih terfokus. Adapun batasan-batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Proses pembuatan alat uji keausan bahan. 

b. Proses kerja alat uji keausan bahan. 

  

5.1. Metode Penelitian 

1. Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data dan studi 

pustaka yang diperoleh dari buku-buku referensi yang menunjang 

penelitian ini. 

2. Studi lapangan 

Pada studi lapangan ini, dilakukan survei dan memahami prisip-

prinsip kerja peralatan dan bahan-bahan untuk pembuatan alat uji utama 

untuk pengujian dan alat uji bantu. 
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3. Analisa data  

Pada tahap ini dilakukan perhitungan komponen-komponen 

peralatan yang akan dibuat serta menentukan kekuatannya. 

4. Persiapan alat dan bahan 

Tahap ini adalah tahap persiapan alat-alat dan bahan-bahan yang 

akan dipakai pada proses pengujian benda kerja. 

5. Perancangan dan perakitan  

Melakukan pembuatan sketsa gambar, perencanaan komponen 

dan pembuatan komponen yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan 

perakitan serta finishing. 

6. Penyimpulan 

Pada tahap ini semua data dan hasil analisa data dituangkan 

dalam bentuk kesimpulan yang singkat, jelas dan padat. 

 

6.1. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian Tugas Akhir ini terbagi dalam lima bab. Untuk 

mempermudah dalam memehami pokok permasalahan yang ada maka 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  DASAR TEORI 

 Berisi tentang uraian teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yaitu tinjauan umum mengenai aus dan macam-

macam keausan.  

BAB III  DIMENSI MESIN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES 

PEMBUATAN 

 Memuat tentang macam-macam serta gambar peralatan 

permesinan yang digunakan dalam pembuatan komponen-

komponen seperti : mesin gergaji, mesin bor, mesin gerinda, 

mesin bubut, mesin freis dan mesin las. 

BAB IV  DISKRIPSI ALAT 

 Berisi penjelasan tentang fungsi alat, konstruksi alat dan cara 

kerja alat. 

BAB V  PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil analisis 

pengamatan serta perhitungan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




