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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Teknologi selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke 

waktu. Hal ini sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan 

kebutuhan manusia, karena teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan 

dan memenuhi kebutuhan manusia. 

Rancang bangun pengungkit punch dan dies, pres batako yang ada di 

pasaran dengan sekali cetak menghasilkan satu batako sangat kurang efektif 

dalam segi pengepresan memperlama waktu, dengan seiring berjalannya waktu 

dan perkembangnya jaman. Rancangan yang akan dibuat mesin pres batako yang 

berkapasitas 10 batako sekali proses, dan sangat efektif dan mempermudah 

pengerjaannya. 

Mesin pres yang akan dibuat menggunakan sistemasi pengungkit, 

sedangkan mesin pres yang ada di pasaran menggunakan hidrolik maupun 

pneumatik yang memakan biaya banyak untuk memproduksi, karena dengan 

menggunakan pengungkit biaya produksinya lebih murah menghemat biaya. 

Rancangan pengungkit yang akan dibuat menggunakan diamater dengan 

panjang ukuran 83,5 cm dan lebar 68,67 cm. panjang lebar yang akan dibuat 

sudah memenuhi ukuran yang sudah direncanakan diharapkan pengungkit yang 

akan dijalankan berjalan dengan maksimal, karena ukuran yang direncanakan 

sudah memenuhi sudah memenuhi standart orang yang akan memproduksinya. 

Dengan adanya rumah engsel yang direncanakan berguna untuk sistemasi 

pengungkit agar leluasa dibelokkan ke atas dan ke bawah, dan bisa menahan 

beban punch maupun dies, dengan adanya pengujian software autodesk inventor 

2015 dapat mengetahui kekuatan pipa yang digerakkan dan mengetahui 

tegangan perpindahan von mses stress, dari pipa akibat pembebanan pada 

pengungkit. 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas, terdapat rumusan 

masalah yang bisa diambil dalam rancang bangun mesin sebagai berikut: 
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1.  Mengetahui seberapa besar gaya yang diperlukan untuk mengungkit. 

Punch dan dies. 

2.  Mengetahui seberapa besar tekanan yang bisa ditahan oleh pengungkit. 

3.  Merancang mesin pres dengan ukuran batako panjang 30 cm lebar 10 cm 

dan tebal 15 cm. 

4.  Merancang pengungkit punch dengan panjang ukuran 83,5 cm dan lebar 

68,67 cm. 

5. Merancang pengungkit dies 138,51 cm dan lebar 77,97 cm. 

6. Merancang mesin pres batako dengan sekali cetak menghasilkan 10 batako. 

1.3.  Batasan Masalah 

Bedasarkan rumusan masalah diatas, terdapat batasan masalah dari rancang 

bangun mesin sebagai berikut: 

1. Mengetahui von mses stress pepindahan (displacement) dari pengungkit 

menggunakan software autodesk inventor 2015. 

2. Proses manufaktur dari rancang bangun pengungkit punch dan dies. 

1.4.  Tujuan 

Tujuan dari rancang bangun mesin penelitian adalah sebagai berikut: 

Merancang bangun dari pengungkit punch dan dies dan menganalisa von mses 

stress perpindahan (displacement)  

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari rancang bangun mesin penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa 

a. Merupakan salah satu bekal pengalaman mahasiswa sebelum terjun 

ke dalam dunia industri. 

b. Sebagai modal mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang 

telah didapat dari perkuliahan. 

c. Menambah kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam membantu 

menyelesaikan suatu permasalahan dimanapun tempatnya. 

2. Bagi lingkungan masyarakat, adalah: 

a. Dapat menguragi pengangguran yang ada di indonesia.  

3. Bagi Lembaga Pendidikan, adalah: 
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a. Merupakan pengembangan ilmu pengetahuan yang tepat guna 

dalam hal menciptakan ide untuk menghasilkan karya yang baru. 

b. Merupakan inovasi awal yang nantinya dapat dikembangkan 

dikemudian hari dengan menjadikan yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

c. Menjadikan titik acuh bagi masyarakat agar dapat berkembang di 

kemudian hari 
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