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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini dalam bidang pendidikan, ilmu bahan teknik menjadi 

suatu hal yang penting dalam mengetahui karakteristik suatu material 

untuk mengetahui material tersebut dapat diaplikasikan dengan sesuai. 

Dalam laboratorium bahan teknik Unversitas Negeri Yogyakarta belum 

tersedianya alat yang dapat digunakan untuk uji keausan suatu material, 

sedangkan uji keausan pada umumnya sebagai suatu cara untuk 

mendefinisikan material atau bahan. Keausan adalah penguraian 

ketebalan permukaan akibat gesekan yang terjadi pada pembebanan dan 

gesekan. Beberapa faktor yang dapat memepengaruhi keausan suatu 

material adalah pembebanan, kecepatan, temperatur terdapatnya bahan 

kimia, kehalusan permukaan material, kekerasan permukaan material.  

Dengan tidak adanya alat uji keausan sebagai media pratikum di 

laboratorium bahan teknik, mendorong untuk merancang sebuah alat uji 

keausan sebagai media pratikum yang nanti diharapkan dapat digunakan 

di laboratorium bahan teknik Unuversitas Negeri Yogyakarta.  

Dalam perancanangan alat uji keausan ini melihat dari alat yang 

sudah ada sebelumnya. Dengan melihat alat yang sudah ada kemudian 

mendorong agar alat yang akan di buat selanjutnya mempunyai suatu 

produk yang lebih dari sebelumnya. Misalkan alat yang akan dibuat 
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mempuyai bobot yang ringan dan mempunyai biaya produksi yang 

murah dengan fungsi yang sama.  

Dari pengamatan yang telah dilakukan dengan alat yang sudah ada 

sebelumnya, akan mencoba membuat alat uji keausan sebagai media 

pratikum yang kelak diharapkan dapat berguna dalam proses belajar 

mengajar dalam bidang akademik dan mempermudah dalam 

pengoperasian alat dan untuk para mahasiswa maupun siswa diharapkan 

memiliki pengetahuan lebih akan macam-macam karakteristik berbagai 

logam. 

B. Identifikasi Masalah 

      Dari latar belakang diatas dapat diperoleh identifikasi beberapa 

masalah, yaitu : 

1. Bagaimana perancangan alat uji keausan sebagai media pratikum? 

2. Bagaimanakah proses pembuatan rangka alat uji keausan sebagai media 

pratikum? 

3. Bagaimana proses pembuatan piringan aluminium alat uji keausan 

sebagai media pratikum? 

4. Bagaimana proses pembuatan casing alat uji keausan sebagai media 

pratikum? 

5. Bagaimanakah hasil uji kinerja alat uji keausan sebagai media 

pratikum? 
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C. Batasan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dibatasi masalah pada 

proses pembuatan rangka pada alat uji keausan sebagai media pratikum. 

Dimana rangka merupakan komponen yang penting dalam sebuah mesin. 

Rangka berfungsi untuk menyatukan beberapa komponen mesin, seperti 

motor listrik, bearing, pulley, poros, dan lain-lain. 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah yang telah ditentukan maka, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Analisis kesesuaian bahan yang akan digunakan dengan gambar kerja 

dalam pembuatan alat uji keausan. 

2. Bagaimana hasil pembuatan rangka alat uji keausan. 

3. Bagaimana kinerja rangka alat uji keausan.  

E. Tujuan 

      Tujuan dari proses pembuatan rangka pada alat uji keausan sebagai 

media pratikum ini adalah : 

1. Dapat mengetahui kesesuaian bahan yang digunakan dengan gambar 

kerja. 

2. Dapat mengetahui hasil rangka alat uji keausan. 

3. Dapat mengetahui kinerja dari rangka alat uji keausan. 

F. Manfaat 

      Manfaat yang diperoleh dari proses pembuatan rangka alat uji 

keausan sebagai media pratikum adalah: 
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1. Manfaat bagi mahasiswa  

a. Mengetahui cara pembuatan alat uji keausan sebagai media 

pratikum. 

b. Dapat menciptakan sebuah alat uji keausan yang nanti diharapkan 

dapat digunakan di laboratorium bahan teknik.. 

c. Mengetahui manfaat dari terwujudnya alat uji keausan sebagai 

media pratikum di laboratorium bahan teknik . 

 

2. Manfaat bagi lembaga pendidikan  

a. Diharapkan menjadi sebuah alat yang dapat digunakan dalam media 

pratikum di laboratorium bahan teknik. 

b. Dapat memberikan sebuah alat sebagai media pratikum dalam proses 

pembelajaran mahasiswa. 

c. Dapat meningkatkan inovasi dan alat-alat yang dapat dikembangkan 

lagi. 

 

G. Keaslian 

Konstruksi rangka alat uji keausan sebagai media pratikum ini 

dirancang dan dibuat sedemikian rupa adalah hasil pengamatan pada alat 

yang sudah ada. Pada rangka dibuat lebih sederhana dan ringan namun 

tetap memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang motor listrik serta 

menahan getaran yang dihasilkan dari alat tersebut saat beroperasi. 

Modifikasi telah dilakukan dengan penambahan mekanisme pencampur 
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bahan yang dapat digunakan dalam satu alat tersebut dan pembuatan yang 

diminimalisir agar pengeluaran biaya yang sedikit dengan kegunaan yang 

tetap maksimal. 


