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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

  Pada masa sekarang ini dimana dunia industri sudah semakin maju dan 

persaingan antar industri semakin kompetitif, serta ditambah persaingan antar 

produk lokal dan produksi luar negeri, maka dengan melihat kenyataan yang 

ada diperlukan adanya suatu kegiatan yang dapat menghasilkan produk-produk 

dengan inovasi baru yang dapat bersaing dipasaran atau yang dapat lebih dapat 

diterima oleh konsumen. 

  Industri logam khususnya industri pengecoran logam mempunyai hasil 

produksi yang beraneka ragam mulai dari produk untuk kebutuhan rumah 

tangga sampai dengan produk-produk yang digunakan untuk menunjang 

pembangunan saat ini, dan juga hasil produksi yang berupa komponen-

komponen mesin. Komponen mesin yang dihasilkan oleh industri logam juga 

beraneka ragam, sebagai salah satu contoh adalah komponen mesin yang 

digunakan pada alat berat, yaitu kuku penggeruk yang terpasang pada bucket 

alat berat jenis pengeruk. 

  Untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik maka diperlukan 

suatu kegiatan yang dapat menunjang hasil produksi. Salah satu kegiatan yang 

dapat menunjang hasil produksi adalah dengan mengadakan suatu kegiatan 

penelitian. Kegiatan penelitian membutuhkan sumber daya manusia yang baik. 

Hal ini diawali dari dunia pendidikan khususnya dunia pendidikan perguruan 

tinggi, dimana hasil penelitian dapat menambah pengetahuan bagi dunia 

pendidikan berdasarkan bidang ilmu. 



1.2. Pembatasan Masalah 

  Pada penulisan tugas akhir ini masalah-masalah yang ada dibatasi pada 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Benda uji terdiri dari tiga macam yaitu : 

a. Bahan baku kuku bucket sebelum ditemper 

  b. Bahan baku kuku bucket setelah ditemper  

  c.  Kuku bucket Caterpilar 

 2.  Jenis pengujian yang dilakukan : 

  a.  Pengujian kekerasan  

  b.  Pengujian struktur mikro 

  c.  Pengujian komposisi kimia 

1.3.  Tujuan Penelitian 

  Penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 

perbandingan kualitas dari material yang diuji dilihat dari hasil pengujian 

kekerasan, struktur mikro dan pengujian komposisi kimia. 

1.4.  Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Metode Studi Literatur 

Metode ini meliputi mempelajari referensi dari buku, majalah, 

laporan dan literatur penunjang.  

2. Metode Observasi 

 Yang dilakukan pada metode ini  adalah pengumpulan data, dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap obyek dan melakukan 

wawancara dengan pihak yang berkompeten. 



1.5. Sistematika Penulisan 

  Laporan penelitian tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian, dan sitematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

 Berisi tentang uraian teori yang berkaitan dengan benda uji, 

pengujian bahan, dan proses perlakuan panas. 

BAB III METODOLOGI  PENELITIAN 

 Berisi tentang diagram alir penelitian, persiapan benda uji, 

pembuatan spesimen, pengujian yang meliputi pengujian kekerasan, 

pengujian struktur mikro, pengujian unsur kimia serta perlakuan 

panas tempering. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 Berisi tentang data hasil penelitian beserta pembahasan mengenai 

pengujian kekerasan, pengujian struktur mikro dan pengujian 

komposisi kimia.  

BAB V PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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