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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Dengan kemajuan di segala aspek bahan, proses dan kontrol produksi,

telah ada kecenderungan tertentu yang penting di industri manufaktur (kalpakjian,

2003). Pada kasus bahan, kecenderungan tersebut adalah kontr ol yang lebih baik

terhadap komposisi bahan, kemurnian, dan kerusakan atau cacat (misalnya

ketidakmurnian, penyisipan, kerusakan atau cacat). Pada kasus proses, peralatan

dan sistem, perkembangan yang kontinyu dari komputer, kontrol, robot industri,

pengawasan otomatis, penanganan dan perakitan, teknologi sensor mempunyai

dampak utama terhadap efisiensi dan reliabilitas seluruh proses dan peralatan

manufaktur. Sementara, simulasi komputer dan pemodelan telah digunakan secara

luas dalam desain dan manufaktur , yang menghasilkan optimalisasi sistem proses

dan produksi, dan  prediksi yang lebih baik tentang efek dari variabel -variabel yang

relevan terhadap integritas produk. Para insinyur manufaktur dengan demikian

mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi tek nologi baru, bagaimana

teknologi baru tersebut bisa diimplementasikan, dan memperoleh perspektif yang

luas tentang kapabilitas komputer, aplikasi, dan integrasi dari seluruh fase di dalam

operasi manufaktur.

Dalam sebuah perusahaan, proses pengembangan pr oduk merupakan

sebuah mata rantai penting untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan

hidup perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan masukan kepada pihak
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manajemen perusahaan untuk senantiasa melakukan langkah -langkah strategis bagi

peningkatan kualitas dan pengembangan produk. Peningkatan kualitas produk dapat

dicapai melalui desain yang tepat dengan mempertimbangkan fungsi yang

dibutuhkan dan dapat disesuaikan dengan aspek -aspek manufaktur.

Perkembangan teknologi perangkat keras komputer telah memu ngkinkan

dilakukannya simulasi proses pembentukan material ( material forming) dengan

murah dan dalam skala waktu yang memadai. Berbagai proses pembentukan

material dari material lembaran ( sheet forming) telah berhasil dilakukan dengan

cukup memuaskan. Keberhasilan untuk pembentukan material lembaran ini telah

juga mendorong penerapan metoda yang berbasis komputasi numerik untuk

diterapkan pada kasus pembentukan material curah ( bulk forming), seperti proses

forging, casting, extrusion.  Pada prakteknya di industri, desain cetakan (dies) dan

pemilihan suatu rute proses pembentukan forging masih banyak bergantung kepada

cara trial – error yang tidak efisien baik dari segi waktu dan biaya

Elemen teknologi digital pendukung proses rekayasa dan pengembangan

produk seperti halnya Computer Aided Design (CAD), Computer Aided

Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering  (CAE) sangat membantu

untuk peningkatan kualitas produk. Diantaranya adalah AutoCAD, SAP, CATIA,

Nastran, MARC, ABAQUS, dan lain sebagainya. Proses p embuatan barang atau

benda dengan proses forging merupakan salah satu dari berbagai macam proses

produksi untuk membuat barang atau benda sebagai contahnya pembuatan

connecting rod. Terdapat berbagai macam proses produksi lain yang dapat

diterapkan untuk menghasilkan suatu benda. Salah satu program komputer yang
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mampu mengaplikasi desain die forging ini yaitu program ABAQUS. Program

desain grafis tiga dimensi ini mampu menampilkan suatu produk atau hasil akhir

seperti benda sesungguhnya sebelum proses pemb uatan benda dilakukan, sehingga

suatu produk dapat diketahui bentuk dan kekuatannya sebelum barang tersebut

diproduksi.

1.2. Perumusan  Masalah

Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi maka dal am

penelitian ini kami merumuskan masalahnya sebagai berikut:

a. Proses manufaktur piston

b. Modifikasi proses manufaktur piston dengan proses backwack ekstrusion  untuk

meningkatkan kekuatannya.

1.3. Batasan Masalah

Agar tidak mengalami perluasan pembahasan pada tugas akhir ini,

diberikan batasan-batasan sebagai berikut :

a. Proses analisa silinder piston

b. Analisis dan simulasi dilakukan dengan software ABAQUS 6.5-1

c. Material benda uji adalah alumunium berbentuk pejal dengan dimensi panjang

25 mm, lebar 25 mm, tebal 25.

d. Density material sebesar 2710kg/m 3

e. Modulus elastisitas 7E+010 GPa, Poisson ratio 0.346.
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1.4. Tujuan Penelitian

a. Menganalisa dan mensimulasikan proses manufaktur piston dan modifikasi proses

Backward Ekstrusion  dengan menggunakan software ABAQUS 6.5-1.

b. Mendapatkan distribusi tegangan dan harga kekerasan .

1.5.Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan akademik tentang

proses ekstrusi pada compresion test  dengan sebuah benda uji. Selain dari itu

semoga para peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian ataupun

mengembangkan penelitian dengan menggunakan acuan dari penelitian yang

penulis lakukan ini.

Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dan mempelajari

perkembangan terjadinya cavity (rongga) pada sebuah benda uji, hubungan antara

pelumasan, ukuran Dies sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan.

Apabila produk yang dihasilkan mempunyai cacat yang sangat minimal bahkan

sama sekali tidak terjadi cacat dalam hal ini terbentuk cavity maka dengan demikian

kita bisa mempertahankan jaminan kualitas prod uksi guna meraih konsumen

sehingga kita tetap bisa bertahan dalam persaingan bebas yang sangat kompetitif.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika laporan tugas akhir ini memuat tentang isi bab -bab yang dapat

diuraikan sebagai berikut :

BAB   I       PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, perumusan

masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan.
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BAB   II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori -teori yang berhubungan dengan proses

ektrusi.

 BAB 111 METODOLOGI PENELITIAN DAN LANGKAH-LANGKAH

SIMULASI

Bab ini meliputi penjelasan tentang metode penelitian, cara pemodelan

dengan ABAQUS CAE serta penjelasan bagaimana melakukan simulasi

BAB    IV HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil simulasi, gambar grafik dan material.

BAB     V    PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran -saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




