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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan infrastruktur dan industri otomotif pada saat ini telah 

menyebabkan dampak yang cukup besar dalam kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini masyarakat yang terjun di bidang otomotif di tuntut  untuk 

memiliki mobilitas yang tinggi pada setiap aktifitas dalam keseharianya. 

Oleh karena itu dunia industri otomotif serta material dituntut untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang kini semakin meningkat. Salah 

satu fasilitas pendukung untuk menunjang perindustrian tersebut adalah  

mesin press hidrolik. 

Hidrolika merupakan sebuah cabang dari ilmu perihal yang meneliti 

arus zat cair melalui pipa-pipa dan pembuluh-pembuluh tertutup, maupun 

dalam kanal terbuka dan sungai-sungai. Kata hidrolik berasal dari kata 

“hudor” (Bahasa Yunani) yang berarti air. Didalam teknik hidrolika: 

pergerakan-pergerakan, pengaturan-pengaturan, dan pengendalian-

pengendalian, dimana berbagai gaya kita dan gerakan kita peroleh dengan 

bantuan tekanan suatu zat cair (air, minyak atau gliserin). 

Dengan ini sistem hidrolik banyak dipakai dalam berbagai macam 

industri makanan, industri minuman, industri permesinan, industri 

otomotif, hingga industri pembuatan robot. Sehingga pengetahuan tentang 

komponen dari sistem hidrolik sangat penting dalam semua cabang 
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industrial. Untuk mengangkat efektifitas dan produktivitas maka sekarang 

ini sistem hidrolik banyak dikombinasikan dengan sistem lain, seperti: 

elektrik/elektronik, pneumatic, mekanik, dan sebagainya. Sehingga akan 

didapat unjuk kerja dari sistem hidrolik yang lebih optimal. 

Mesin press hidrolik merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

menekan, menghancurkan, membentuk, maupun meluruskan suatu benda 

atau material dengan menggunakan sistem hidrolik. Produk mesin press 

yang ada di pasaran saat ini kebanyakan memiliki konstruksi yang lebih 

sederhana namun ongkos produksinya mahal. Sehingga harga jualpun 

meningkat, semakin tinggi kapasitas mesin maka semakin tinggi pula 

harga produk tersebut. Hal tersebut membuat beberapa industri kecil sulit 

mengembangkan usaha.    

 Dengan demikian dibutuhkan sebuah rangka mesin press yang lebih 

sederhana serta dapat menopang beban yang diterima namun memiliki 

biaya produksi yang lebih murah. Maka dari itu penulis memilih judul 

“Perancangan Mesin Press Hidrolik Kapasitas 80 Ton “. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah dapat mempelajari masalah-masalah pada latar belakang diatas, 

maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perancangan mesin press hidrolik kapasitas 80 ton? 

2. Berapa tegangan-tegangan yang terjadi pada setiap komponen? 

3. Berapa waktu yang dibutuhkan ketika mesin bekerja untuk proses 

pengepressan dengan beban kapasitas 80 ton? 
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4. Bagaimana desain serta spesifikasi komponen-komponen rangka mesin 

press hidrolik kapasitas 80 ton? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari perancangan mesin ini adalah untuk : 

1. Membuat rancangan rangka mesin press hidrolik kapasitas 80 ton dengan 

konstruksi yang kuat namun sederhana. 

2. Menghitung tegangan-tegangan yang terjadi pada setiap komponen 

rangka mesin press hidrolik kapasitas 80 ton. 

3. Menentukan mekanisme waktu kecepatan kerja mesin press yang 

dibutuhkan, ketika mesin bekerja untuk 1 kali proses pengepressan 

dengan kapasitas 80 ton. 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari perancangan rangka mesin press hidrolik 

kapasitas 80 ton ini adalah : 

1. Perancangan alat ini diharapkan akan membantu pekerjaan rumahan 

yang biasanya dilakukan secara manual, dan sekarang menggunakan 

alat mesin press untuk mempermudah proses pengepressan material. 

2. Perancangan alat ini diharapkan juga dapat diterapkan oleh industri 

besar yang memproduksi produk/barang yang menggunakan 

pengepresan  secara sekala besar (massal). 

3. Bagi penulis dapat menghasilkan gambar kerja berupa rangka mesin 

press kapasitas 80 ton yang sudah lolos faktor keamanannya. 
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1.5 Batasan Masalah 

Guna membatasi pada permasalahan yang ada pada rumusan masalah 

agar penyusunannya tidak menyimpang dari tujuan, maka dalam laporan 

ini membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Silinder hidrolik yang digunakan pada rangka mesin press ini adalah

merk DECO tipe telescopic hydraulic cylinder.

2. Tipe pompa yang digunakan pada rangka mesin press ini adalah

External gear pump – PGE series.

3. Rancangan rangka mesin press hidrolik maksimal kapasitas 80 ton.

Perhitungan pada system silinder, daya pompa dan desain rangka

mesin press hidrolik.

4. Tidak menghitung biaya perancangan dan tidak membuat miniatur

mesin press.


