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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ada masalah yang timbul dalam pengerjaan mekanis di lapangan yang 

dialami oleh ahli-ahli teknis dalam bidangnya seperti masalah fatik yang sulit 

untuk diperkirakan kapan terjadinya, dan tidak dapat dilihat secara kasat mata 

bahwa di suatu bentuk bahan seperti poros terjadi adanya tanda-tanda akan 

terjadinya patah fatik. Hal ini tentunya sangat merugikan, untuk itu perlu adanya 

suatu proses pengujian analisa terhadap umur fatik serta membuktikan teori bahwa 

dengan permukaan yang halus maka akan meningkatkan umur fatik dari bahan 

tersebut. 

Patah fatik terjadi karena pembebanan yang berulang dalam siklus atau 

waktu tertentu. Ketika benda dikenai suatu beban terus-menerus dan secara 

berulang-ulang maka kelelahan suatu benda akan muncul. Jika ada pecahan bahan 

yang muncul pada permukaan objek maka benda atau objek tersebut bisa 

dikatakan mengalami kegagalan kelelahan. Lambat laun, pecahan tersebut 

membentuk sebuah retakan yang bertambah besar, hingga suatu benda mengalami 

kerusakan (patah) dikarenakan retakan yang terjadi sudah cukup besar. 

Tegangan yang terjadi secara berulang pada sebuah poros dapat 

menyebabkan poros mengalami patah lelah pada periode kerja tertentu. patah 

yang penyebabnya karena kelelahan lebih berbahaya dibandingkan dengan 

kegagalan statis karena tidak ada peringatan terlebih dahulu, terjadi secara 

menyeluruh dan tiba-tiba. Kegagalan mekanik yang terjadi karena kegagalan lelah 

terjadi lebih dari 90%. "Lelah/fatigue" akibat fluktuasi kontinu dari perubahan 

tegangan secara berulang-ulang pada komponen struktur patut diperhitungkan 

karena akan berkaitan langsung dengan apa yang, disebut sebagai "masa guna 

yang diharapkan" (expected service life). 

Oleh karena itu dilakukan pembuatan mesin uji fatik rotary bending 

sederhana dan kemudian menganalisis material tersebut. Dengan harapan nantinya 

pemilihan dari spesimen bisa sesuai dan mencapai masa guna yang diharapkan. 
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Alat uji fatik ini menggunakan standart spesimen ASTM E-466, sehingga 

design rangka yang dibuat menyesuaikan kebutuhan dari bentuk spesimen 

tersebut. Fatik bending yg dipengaruhi oleh putaran pada pengujian ini di ukur 

dengan digital counter, dan pengaruh pembebanan pada spesimen didapatkan 

dengan menggunakan putaran tersebut. Beban lentur dan putar adalah  jenis 

pembebanan pada spesimen pengujian fatik ini. Hasil pengujian sangat 

diperanguhi oleh beban pengujian. Besar atau kecilnya beban yang dialami oleh 

bahan sangat mempengaruhi cepat atau tidaknya bahan mengalami patah atau 

putus. Pengamatan bentuk patahan pada uji kelelahan sangat dibutuhkan untuk 

material logam yang mengalami beban berulang dan juga berfungsi sebagai 

referensi bagi logam tersebut dalam aplikasinya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Menurut uraian tersebut maka disimpulkan permasalahan untuk 

diselesaikan : 

1. Membangun alat uji fatigue rotary bending. 

2. Prosedur pembuatan alat uji. 

3. Riset ini dilakukan bersama partner skripsi Radik Puromo Nugroho dengan 

judul “RANCANG BANGUN MESIN FATIGUE ROTARY BENDING 

DENGAN PENGUJIAN SPESIMEN TIPE ASTM E-466”. 

 

1.3 Tujuan  

Membangun alat uji fatigue rotary bending. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah ada beberapa batasan masalah yang harus 

diberikan, yaitu: 

1. Alat uji hanya digunakan untuk menganalisis umur kelelahan dari 

spesimen. 

2. Kecepatan perputaran alat uji dianggap konstan pada setiap pengamatan. 

3. Tidak menghitung kekuatan rangka dan pondasi. 

4. Tidak menganalisa secara detail dari segi ekonomi 
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5. Tidak menghitung kekuatan rangka dan pondasi

1.5 Manfaat Penulisan 

Desain dan pembuatan alat uji fatik rotary bending ini diharapkan nantinya 

bisa berguna pada bidang permesinan dalam melakukan pemilihan bahan yang 

dibutuhkan. 


