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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Dalam era globalisali yang terus berkembang tidak dipungkiri 

bahwa perkembangan globalisasi didukung pula dengan kemajuan 

industri yang terus meningkat. Industri manufaktur merupakan salah 

satu industri yang memproduksi produk mentah menjadi produk 

setengah jadi maupun produk jadi. Untuk menghasilkan produk yang 

baik diperlukan beberapa faktor penunjang antara lain pemilihan 

bahan material, sumber daya manusia, proses produksi dll. 

Bidang permesinan dalam dunia industri manufaktur banyak 

memerlukan lembaran logam yang sudah dibentuk menjadi suatu 

produk yang siap digunakan. Seiring peningkatan permintaan akan 

material lembaran logam yang sudah dibentuk terus meningkat, kita 

dituntut untuk menciptakan suatu inovasi yang berhubungan dengan 

pembuatan produk yang dapat dilakukan secara cepat dan dalam 

waktu yang singkat. 

Pengerjaan material yang baik dari segi produksi menghasilkan 

produk yang baik dan nilai jual tinggi. Untuk itu dibuatlah alat yang 

dapat memenuhi kebutuhan dalam produksi yang cepat. Produk yang 

kami hasilkan adalah suatu produk yang menggunakan press tool 

dengan jenis compound dies  dengan proses punching terhadap 

material logam. tool ini akan sekaligus membuat dua lubang. Kualitas 

produk yang dihasilkan dari proses piercing dapat kita tentukan dari 

ketebalan material dan pengaruh clearance serta kekuatan punch 

untuk membuat bentuk lubang berbentuk lingkaran. 
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1.2.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualitas burr dari hasil proses double punch 

terhadap variasi ketebalan lembaran aluminium. 

2. Mengetahui pengaruh clearance terhadap variasi ketebalan. 

3. Menentukan kualitas hasil dari pengujian yang optimal. 

1.3.Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka penelitian 

ini berkonsentrasi pada : 

1. Tebal lembaran aluminium yang digunakan sebagai spesimen 

pengujian adalah 0,8 mm, 1,2 mm. 

2. Diameter punch 6 mm 

3. Clearance antara punch dan dies adalah 0,04 mm. 

4. Pengujian meliputi ketepatan pengukuran burr. 

5. Mesin yang digunakan dalam pengujian punching menggunakan 

mesin hydraulic  pneumatic. 

6. Tekanan dianggap konstan. 

7. Pengambilan ukuran burr menggunakan mikroskop makro. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetehui keunggulan dan kelemahan punching tool terhadap 

efektifitas pengerjaan.  

2. Mempercepat pembuatan spesimen dua lubang dengan waktu 

yang singkat.  

3. Untuk mengenalkan pada masyarakat tertang penggunaan 

punching tool dalam dunia industri manufactur. 
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1.5.Metode Penulisan 

Untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penelitian 

tentang Tugas Akhir ini, maka penulis menyusun sebagai berikut : 

 Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini didapat data-data yang 

bersumber dari metode atau teori yang terdapat dalam buku 

referensi. 

1.6.Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dipahami dan ditelusuri sistematika penulisan 

tugas Akhir dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan latar belakang, tujuan penelitian, batasan 

masalah, manfaat penelitian, metode penulisan, sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini diuraikan tentang teori dasar dan ulasan yang 

mendukung penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang rancangan dan prosedur penelitian 

yang dilakukan. 

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang penganalisaan variabel-variabel yang 

diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat terhadap 

penelitian. 

BAB V KESIPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan menyeluruh dari hasil pengolahan 

data dan beberapa saran untuk kesempurnaan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi dalam 

penelitian dan penulisan tugas akhir ini. 
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LAMPIRAN 

Berisitentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


