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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang . 

Terdapat beberapa proses manufaktur yang sering digunakan salah satunya 

menggunakan mesin perkakas. Penggunaan mesin perkakas dalam proses 

pemesinan (machining procces)  sampai saat ini masih merupakan proses yang 

paling sering digunakan dalam industri pemesinan. Proses ini  mampu 

menghasilkan produk dengan ketelitian yang tinggi, memiliki bentuk kompleks, 

tepat, dan produktif. Hal tersebut merupakan alasan mengapa penggunaan mesin 

perkakas lebih banyak dibandingkan proses lain seperti pembentukan, 

pengelasan, dan pengecoran [1].  

Setiap mesin perkakas mempunyai keistimewaan masing-masing. 

Penggunanya tergantung pada produk yang akan dibuat. Proses pengerjaan benda 

pada mesin perkakas khususnya mesin bubut memerlukan ketelitian dalam proses 

pengerjaannya. Selain itu juga fungsi mesin bubut adalah membentuk benda kerja 

sesuai dengan spesifikasi geometri yang ditentukan, biasanya berpenampang 

silinder dan umumnya terbuat dari bahan logam, sesuai bentuk dan ukuran yang 

diinginkan dengan cara memotong atau membuang (removal) bagian dari benda 

kerja menjadi geram dengan menggunakan pahat potong yang jenisnya lebih keras 

dari benda kerja yang dipotong [2]. Sebagai contohnya dalam proses repair atau 

pembuatan poros eksentrik.  

Poros eksentrik sering kita temui dalam industri otomotif sebagai Engine 

Crank Shaft yang merupakan komponen utama dalam suatu mesin pembakaran 

dalam. Dengan keutamaan tersebut membuat tingkat kebutuhan akan poros 

eksentrik menjadi meningkat, baik dalam hal pembuatan maupun proses repair. Tak 

jarang seseorang lebih memilih untuk membuat poros eksentrik tersebut sendiri 

dibandingkan harus membeli model pabrikan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan 

kebutuhan seseorang dalam penggunaan poros eksentrik itu sendiri. Dalam 

pengerjaan poros eksentrik sering ditemukan kesulitan yaitu dalam ketepatan 

pengukuran dan proses pencekaman sehingga memerlukan waktu yang lama.  
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 Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dikerjakan dengan alat bantu ( jig n 

fixture) pada pengerjaan poros eksentrik tersebut. 

Alat bantu ( jig n fixture) tersebut dipilih dikarenakan dalam pembuatan dan proses 

repair pada poros eksentrik masih menggunakan metode lama, yaitu diantaranya 

dengan menggunakan Independent chuck, dimana dalam pengerjaannya chuck di 

setting secara Independent serta dalam pengukurnnya harus menggunakan Dial 

Indicator. Metode lanjutnya ialah menggunakan Universal Three Jaws Chuck 

(Ganjel) yang digunakan sebagai alat bantu pergeseran sumbu, namun masih 

dengan masalah yang sama, metode ini masih sangat besar resiko pergeseran serta 

resiko kegagalannya. Metode lainnya ialah  Between Centre, pada B metode ini 

pembuatan lubang Centre Drill pada kedua sisi muka benda kerja menggunakan 

mesin milling untuk selanjutnya dilakukan pembubutan dengan mandrel [3].  

Metode-metode diatas memiliki tingkat resiko kesalahan yang cukup besar, 

dikarekan metode tersebut dikatakan masih sangat manual dalam prosesnya. Oleh 

karena itu perlu didesain alat bantu (jig and fixture) untuk mempercepat proses 

pengerjaan poros eksentrik tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperlukan “Perancangan 

Alat Bantu Pencekam Poros Eksentik Diameter Maksimal 100 mm ” . 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang alat bantu pencekam pada poros eksentrik ? 

2. Bagaimana proses permesinan pembuatan alat bantu pencekam pada poros 

eksentrik? 

3. Bagaimanakah menentukan material yang dibutuhkan dalam pembuatan alat 

bantu pencekam pada poros eksentrik tersebut ? 

1.3  Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah untuk menghasilkan desain Alat Bantu 

Pencekam Poros Eksentik dengan diameter maksimal 100 mm sesuai dengan 

material yang ditentukan. 
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1.4  Manfaat 

Manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah rancangan ini antara lain adalah 

sebagai dasar untuk pembuatan Alat Bantu Pencekam Poros Eksentik dengan 

diameter maksimal 100 mm. 

1.5   Batasan Masalah 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

Perancangan Alat Bantu Pencekam Poros Eksentrik tersebut sebagai berikut: 

1. Tidak dilakukan perhitungan terhadap rangka pengujian atau sifat-sifat bahan

serta efek getaran.

2. Dimensi panjang maksimum dari ( jig) alat ini yaitu benda kerja maksimal

berukuran ø 100 mm.


