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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata kuliah Bahan Teknik Dasar dan Bahan Teknik Lanjut 

merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Jurusan Teknik 

Mesin UNY, dalam mata kuliah tersebut ada topik praktik pengujian Stuktur 

mikro dimana benda kerja perlu dipoles menggunakan amplas secara bertahap 

mulai dari amplas nomor 150, 240, 600, 800 dan yang terakhir nomor 1000, 

kemudian dipoles pada permukaan yang akan diperiksa pada kain majun 

menggunakan media pemoles autosol atau langsol stone. 

Laboratorium bahan Jurusan Teknik Mesin UNY sudah mempunyai 

mesin pemoles dari pabrik atau pun karya mahasiswa namun mesin pemoles 

tersebut masih ada beberapa kelemahannya, yang buatan pabrik belum ada air 

pendingin sedangkan yang buatan mahasiswa meja kurang tinggi sehingga air 

pendingin mengenai operator mesin serta belum ada tempat benda kerja. 

Mesin pemoles yang terdapat dilaboratorium bahan dibuat oleh Anggit 

dkk, mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UNY pada tahun 2008, namun 

mempunyai kekurangan hasil poros tidak senter sehingga putaran piringan 

oleng serta meja kurang tinggi sehingga air pendingin dapat mengenai 

operator. Pada tahun 2009 dilakukan perbaikan pada bagian poros oleh Dewa 

Adi Guna mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UNY sehingga poros dapat 

senter dan putaran piringan tidak oleng akan tetapi air pedingin masih tetap 

muncrat mengenai operator serta belum ada tempat meletakan benda kerja. 
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Modifikasi casing mesin pemoles tersebut perlu dilakukan  agar 

terdapat tempat untuk meletakan benda kerja dan membuat cincin penahan air 

agar tidak mengenai operator mesin, serta pembuatan bak penampung air 

pendingin agar dapat terpisah antara air kotor dengan air bersih, dengan 

tujuan meningkatkan kenyamanan operator mesin dalam melakukan proses 

pemolesan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa identifikasi permasalahan, antara lain : 

1. Bagaimana car pembuatan casing mesin pemoles agar dapat dipakai 

tempat meletakan benda kerja? 

2. Bagaimana pembuatan cincin penahan agar air tidak mengenai operator 

mesin? 

3. Bagaimana pembuatan bak penampung air pendingin agar air kotor dan air 

bersih tidak tercampur? 

4. Bagaimana penempatan saklar agar terlihat lebih rapi? 

5. Bagaimana proses pembuatan dan langkah yang tepat dalam melakukan 

pengerjaan tersebut? 

 

C. Batasan Masalah 

Karena luasnya pembahasan atau masalah dalam proses pembuatan 

casing  mesin pemoles ini, maka permasalahan difokuskan pada proses 

pembuatan casing atas agar dapat digunakan tempat untuk meletakan benda 
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kerja, merapikan saklar serta pembuatan cincin penahan  air pendingin agar 

tidak mengenai operator. 

 

D. Rumusan Masalah 

Bedasarkan dari desain yang sudah disyaratkan, hal ini terdapat beberapa 

masalah pada proses pembuatan Casing Mesin Pemoles, yaitu  

1. Apa saja alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan casing mesin 

pemoles? 

2. Bagaimana proses pembuatan casing mesin pemoles? 

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengerjaan mulai dari 

awal seperti pengukuran, pemotongan, pengepasan bahan pada proses 

pembuatan casing mesin pemoles? 

 

E. Tujuan 

Tujuan dari proses pembuatan casing mesin pemoles ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui alat yang dibutuhkan, dalam proses pembuatan casing mesin 

pemoles. 

2. Mengetahui proses dan urutan pembuatan casing dari awal pengerjaan 

hingga akhir casing mesin pemoles. 

3. Mengetahui berapa lama proses pembuatan casing mesin pemoles tersebut. 
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F. Manfaat 

Kegiatan proyek akhir memberikan manfaat yang besar terhadap berbagai 

pihak baik bagi mahasiswa, pihak FT UNY atau pun masyarakat.  

1. Bagi mahasiswa : 

a. Sebagai media untuk belajar, mengembangkan kreatifitas serta bekal 

pengalaman dalam melakukan perancangan dan proses pembuatan 

karya teknologi. 

b. Mahasiswa dapat mengerti tentang perancangan, alat yang digunakan, 

pembelian bahan - bahan serta cara membuat komponen yang di 

butuhkan secara praktis. 

c. Melatih kedisiplinan serta sebagai pembelajaran mahasiswa agar dapat 

belajar bekerja sama satu sama lain dengan kompak dalam sebuah tim 

kelompok kerja. 

2. Bagi perguruan tinggi : 

a. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tridrama 

perguruan tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif 

berguna bagi masyarakat dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk lebih 

memajukan dunia industri dan pendidikan.         

b. Dapat menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut di Jurusan 

Teknik Mesin dalam matakuliah bidang teknik mesin. 

3. Bagi masyarakat : 

a. Dengan terciptanya alat ini diharapkan dapat memudahkan dan 

meringankan beban pekerjaan manusia. 
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b. Dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas memberikan gambaran 

tentang inovasi produk unggulan. 

 

G. Keaslian 

Pembuatan  casing mesin pemoles ini merupakan pembuatan pada 

mesin yang sudah ada dilaboratorium bahan Jurusan Teknik Mesin UNY 

yang masih mempunyai kekurangan-kekurangan diantaranya belum terdapat 

tempat meletakan benda kerja, belum ada cincin penahan air pedingin, tombol 

saklar kurang rapi, air kotor dan air bersih masih tercampur dalam bak 

penampung, kemudian kekurangan – kekurangan tersebut akan dibenahi 

dengan tujuan meningkatkan kenyamanan operator mesin dalam melakukan 

proses pemolesan tanpa mengurangi fungsi mesin tersebut. 


