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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat terutama 

dibidang manufaktur dalam proses pembentukan dan pemotongan. 

Proses Pembentukan dan pemotongan lembaran pelat merupakan 

suatu proses yang digunakan pada mesin pres untuk menghasilkan 

bentuk suatu benda kerja dengan menggunakan sepasang alat 

potong punch dan dies. Secara teoritis pemotongan akan efektif jika 

proses pemotongannya dilakukan berdasarkan parameter yang 

sesuai untuk menghasilkan kualitas hasil akhir benda kerja, seperti 

perencanaan peralatan, diameter yang akan dipotong, material alat 

potong, proses pemotongan serta beberapa faktor lainnya.  

Pengembangan proses pemotongan lembaran logam pada 

umumnya sangat dikenal dikalangan industri terutama industri 

otomotif dan industri perkapalan yang sering disebut sheet metal part 

atau komponen lembaran logam. Pengembangan proses ini juga 

dapat dilakukan seperti untuk pembuatan peralatan perlengkapan 

komputer, alat-alatkantor, komponen otomotif peralatan rumah tangga 

dan berbagai produk lain yang terbuat dari pelat lembaran logam.  

Kebutuhan akan aneka bentuk dan jenis material logam terus 

meningkat seiring dengan kemajuan industri. Hampir semua 
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perangkat maupun konstruksi yang membutuhkan kekuatan dan 

ketahanan selalu menggunakan material logam, salah satunya adalah 

produk yang di hasilkan dari mesin punching, yang merupakan 

pengembangan teknologi dari press tool. Press Tool adalah mesin 

yang di pakai untuk memproduksi barang – barang sheet metal 

menggunakan satu atau beberapa press dies dengan meletakkan 

sheet metal diantara upper dies dan lower dies (Rony, 2009). 

Dalam proses punching, kerusakan muncul secara bertahap 

dalam lembaran logam menyusul terjadinya cacat atau yang sering 

disebut dengan burr. Burr adalah cacat pada bagian sisi potong dari 

produk sheet metal yang berupa penajaman sehingga mempengaruhi 

kualitas pemotongan (Rony, 2009). Hal inilah yang mendasari penulis 

untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh proses punching 

terhadap ketinggian burr pada sheet metal, dengan tujuan mencapai 

tingkat kecacatan yang rendah, dan bentuk yang sesuai dengan 

design produk. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Untuk memudahkan penelitian maka dirumuskan permasalah 

ansebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat burr  dari pengujian proses punching untuk 

bahan uji lembaran kuningan? 
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2. Bagaimana pengaruh variasi ketebalan sheet metal pada 

kualitas lubang proses punching? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berkonsentrasi 

pada : 

1. Punch dan dies dianggap tidak aus. 

2. Proses punching menggunakan double punch. 

3. Clearance yang di gunakan 0,048 mm pada setiap ketebalan 

material. 

4. Tekan atau gaya tekan di anggap konstan. 

5. Design dies dan punch menggunakan software solidwork. 

6. Mesin yang digunakan adalah mesin hidrolik pneumatik. 

7. Kualitas produk yang di ukur adalah ketinggian burr. 

8. Variasi yang digunakan adalah lembaran kuningan dengan 

ketebalan 0,7 dan 0,8. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh ketebalan material terhadap kualitas 

ketinggian burr pada lembaran kuningan. 

2. Mengetahui kolerasi antara clearance dan ketebalan material 

uji. 
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3. Membandingkan ketinggian burr pada setiap ketebalan 

material. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang 

pembuatan dies dan punch serta memahami kerusakan 

mekanisme fisik yang terjadi saat proses punching. 

2. Mendapatkan parameter proses punching yang tepat untuk 

mendapatkan hasil lubang punch yang baik. 

3. Untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat umum 

penggunaan metode punch tools. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dipahami dan ditelusuri maka 

sistematika penulisan laporan tugas akhir ini akan dibagi dalam 

lima bab, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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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  KESIMPULAN 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 di jadikan referensi dalam 

penelitian dan penulisan tugas akhir ni. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

 


