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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri kecil pada saat ini merupakan salah satu industri yang sangat 

menunjang sektor ekonomi Indonesia. Dari sekian banyak industri rumah tangga 

yang ada salah satunya adalah kerajinan kuningan. Kuningan banyak juga dipakai 

untuk perabotan rumah tangga dan sebagai cinderamata. Tuntutan akan kualitas 

suatu produk merupakan tuntutan yang seiring dengan kemajuan zaman produk 

yang berkualitas biasanya erat dengan masalah bahan yang sesuai dan cara 

pengerjaannya diantaranya dengan metode pengelasan dan perlakuan panas.  

Penggunaan kuningan banyak dijumpai dalam pekerjaan arsitektural, pipa 

kondensor, keran, inti radiator, pegas, mur-baut, alat musik, pipa, perhiasan, 

baling-baling, roda gigi cacing, alat penukar panas, peralatan kelautan, dan lain-

lain. Berkaitan dengan semua latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini 

dipilih material kuningan (Cu-Zn) untuk dilakukan heat treatment (perlakuan 

panas) yang berupa penganilan (annealing) pada plat kuningan. Dari penelitian ini 

akan dapat diketahui perbandingan kekuatan plat sebelum dan  sesudah 

mengalami annealing. 
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1. 2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh yang 

terjadi pada fisis dan mekanis terhadap plat kuningan antara tanpa heat treatment 

dengan sesudah mengalami annealing untuk variabel suhu 280 °C. 

1. 3. Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian dapat diterima dengan validitas seperti yang 

diharapkan, maka ditentukan batasan-batasan masalah guna mengendalikan model 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan, antara lain: 

1. Material yang digunakan adalah plat kuningan 

2. Variabel heat treatment: annealing pada suhu 280 °C 

3. Pengujian yang dilakukan: 

- Pengujian struktur mikro 

- Pengujian kekerasan 

- Pengujian tarik 

1. 4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui harga kekuatan tarik, 

kekerasan dan struktur mikro material plat kuningan pada spesimen tanpa heat 

treatment. 
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1. 5. Manfaat Penelitian 

1. Pengembangan Akademis 

Penyusun dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan dapat memberi 

pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca atau 

ahli permesinan dan konsumen sebagai referensi pengembangan penelitian 

selanjutnya sehingga bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

2. Pengembangan Industri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia 

industri kuningan, peralatan ringan, dan industri lain yang menggunakan bahan 

kuningan sebagai material pendukungnya. 

1.6. Metode Penelitian 

a) Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: 

- Studi literatur, yaitu mempelajari referensi dari berbagai buku sebagai teori 

penunjang dalam pembahasan masalah. 

- Studi laboratorium, dilakukan dengan melalui pengujian laboratorium untuk 

mengetahui harga dan nilai dari kuningan. 

b) Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah: 
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- Kuningan yang berupa plat 

- Pembuatan spesimen disesuaikan dengan bentuk dan ukuran spesimen 

menggunakan standar ASTM 

c) Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin las titik, mikroskop 

optik, mesin uji tarik, mesin uji komposis kimia, dan mesin uji kekerasan. Dan 

sebagai alat bantu digunakan gergaji, gerinda, jangka sorong, pencekam, bahan 

etsa, amplas, dan autosol. 

d) Jalannya Penelitian 

Material dibuat spesimen untuk dilakukan pengujian. Benda dipotong sesuai 

dengan standar ASTM untuk dilakukan uji tarik. Proses finishing dilakukan 

melalui proses permesinan dengan tujuan untuk membentuk spesimen yang sesuai 

dengan standar pengujian, baik uji tarik, uji kekerasan, uji metalografi (uji struktur 

mikro dan uji komposisi kimia). 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis menyusunnya menjadi 

5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai uraian tinjauan pustaka penelitian tentang 

sifat dan karakteristik kuningan, manfaat kuningan, klasifikasi paduan kuningan, 

pengaruh unsur paduan kuningan, pembuatan kuningan, dan perlakuan panas pada 

kuningan, dan sifat mekanik bahan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mengupas tentang diagram alir penelitian, penyiapan material uji, 

pembuatan spesimen, pengujian komposisi kimia, proses perlakuan panas 

(annealing), pengujian struktur mikro, pengujian kekerasan, dan pengujian tarik. 

BAB IV DATA HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan data-data hasil pengujian struktur mikro, pengujian 

kekerasan, pengujian tarik dan pengujian komposisi kimia disertai analisis 

pembahasan hasil-hasil penelitian dengan dilengkapi landasan teori buku agar 

lebih mudah dimengerti hasilnya secara efektif dan efisien. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian dan saran berupa data 

kuantitatif yang diperlukan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan agar 

berguna untuk penelitian yang akan dilakukan di masa depan. 
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