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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu syarat menyelesaikan pendidikan D III jurusan Teknik Mesin 

Politeknik Negeri Sriwijaya.Mahasiswa harus membuat laporan akhir, baik 

berupa penelitian ataupun rancang bangun. Prinsip utama pelaksanaan tugas 

akhir ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah didapat selama proses perkuliahan di program Teknik Mesin Politeknik 

Negeri Sriwijaya. 

Adapun salah satu penerapan yang dapat dilakukan adalah 

pengaplikasian  tugas akhir yang berbentuk penelitian atau rancang bangun 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kerja yang dilakukan 

memiliki hasil yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya.Oleh karena itu 

diperlukan penyesuaian antara pembuatan laporan akhir tersebut dengan 

kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Didukung oleh kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia berusaha untuk 

menciptakan alat bantu yang berguna untuk memproduksi barang-barang 

dalam jumlah besar dan biaya produksi cukup rendah, Maka dibuatlah 

Rancang Bangun Desain dan Pembuatan Cetakan Plakat Ampera Untuk 

Souvenir yang berfungsi sebagai cindera mata dan suatu bentuk penghargaan 

kepada individu ataupun suatu institusi. 

Sejalan dengan itu maka pendidikan teknik khususnya di Politeknik 

Negeri Sriwijaya menerapkan suatu kurikulum guna memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja yang diinginkan. Dengan terlaksananya kurikulum yang terpadu 

antara teori dan praktek diharapkan lulusan Politeknik Negeri Sriwijaya akan 

mampu untuk menerapkan dalam Rancang Bangun Desain dan Pembuatan 

Cetakan Plakat Ampera Untuk Souvenir. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman menuntut adanya sumber 

daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam mencipta dan berkarya di 

dalam perkembangan teknologi sesuai dengan kemajuan era globalisasi, 

faktor tersebut dapat terealisasi melalui dunia pendidikan yang terfokuskan 

pada pendidikan profesional dan keahlian. 

 Dari sekian banyak perkembangan teknologi yang berkembang pada saat 

ini tentu sudah tidak asing lagi dan sudah sangat dikenal sebuah teknologi di 

dalam dunia teknik, khususnya dunia teknik mesin.Teknologi ini adalah 

teknologi pencetakan logam atau yang lebih dikenal dengan istilah 

Permanent Molding, Dimana sebuah logam yang pada awalnya berbentuk 

line-line logam yang selanjutnya di cairkan menjadi cairan logam kemudian 

di cetak ulang dalam sebuah cetakan logam yang bersifat permanen. 

Proses Permanent Molding telah ditemukan pada peradaban manusia 

ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dengan 

beberapa bukti dari peninggalan sejarah dan studi literatur di berbagai 

perpustakaan yang menyimpan buku-buku mengenai Permanent Molding itu 

sendiri dimana pada pada saat itu proses Permanent Molding mulai di pakai 

untuk mencetak keperluan–keperluan rumah tangga, perhiasan ataupun hiasan 

rumah tangga mulai dari yang berbahan carbon, tembaga, perak, emas, dan 

bahkan dari campuran dan paduan dari beberapa logam seperti kuningan dan 

tembaga. 

Berdasarkan permasalahan dan kesemua faktor-faktor diataslah penulis 

bermaksud untuk membuat rancang bangun dengan judul laporan akhir 

“Rancang Bangun Desain dan Pembuatan Cetakan Plakat Ampera Untuk 

Souvenir” sebagai salah satu syarat mutlak dalam menyelesaikan pendidikan 

di perguruan tinggi untuk program diploma tiga jurusan teknik mesin 

Politeknik Negeri Sriwijaya. Agar terciptanya proses produksi yang lebih 

mengedepankan keefektifan dan keefisiensian dari segala aspek seperti biaya, 
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waktu, tenaga dan yang paling terpenting yaitu faktor keamanan, 

keselamatan, serta kesehatan dalam bekerja, sehingga terciptanya proses 

produksi yang sangat berkualitas tinggi tanpa mengurangi nilai hasil dan nilai 

jual dari sebuah benda tersebut, baik itu proses dalam skala industri rumah 

tangga atau skala industri besar. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama kurang lebih tiga tahun di politeknik sriwijaya secara teoritis 

maupun secara praktek yang dituangkan dalam sebuah rancang bangun.  

2. Sebagai tolak ukur penulis dalam proses pembuatan dan penyusunan 

sehingga terwujud dalam bentuk yang nyata, lebih efisien, lebih efektif, dan 

pelaksanaan dapat dilakukan dengan mudah. 

3. Melatih mahasiswa agar lebih berinisiatif dalam menciptakan produk 

baru yang lebih berkualitas. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahaiswa teknik mesin 

Politeknik Negeri Sriwijaya. 

2. Sebagai Aplikasi selama proses belajar di Politeknik Negeri Sriwijaya 

terhadap faktor-faktor di lapangan atau di lingkungan. 

 

1.4 Pembatasan Masalah  

Dalam pembuatan laporan akhir ini, tentu saja harus dibatasi sesuai 

dengan kemampuan, situasi, kondisi, biaya dan waktu yang ada atau tersedia. 

Agar masalah itu dapat tepat pada sasarannya, maka penulis membatasi ruang 

lingkupnya, yang nantinya diharapkan hasilnya sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 
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Dalam hal ini penulis membatasi masalah ini yang kita titik beratkan 

pada masalah perhitungan permesinan,perhitungan biaya secara konkrit dan 

tepat, serta pengujian pengecoran. 

1.5 Metode Pengambilan Data 

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Metode Studi Pustaka dan Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca buku – buku serta browsing 

melalui Internet sesuai dengan materi – materi yang berhubungan erat sebagai 

bahan pikir, evaluasi dan teori demi terciptanya laporan akhir yang baik. 

2. Metode Diskusi 

Metode ini dilakukan dengan cara bertanya jawab serta berdiskusi dengan 

pembimbing sehingga terjadinya penguatan teori dan perbandingan teori demi 

tercapainya laporan akhir yang lebih baik. 

4. Metode Desain Alat. 

Metode ini dilakukan dengan mendesain alat dengan ketetuan bentuk serta 

ukuran alat sesuai dengan standar ISO. 

4. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan melaksanakan praktikum dan percobaan 

pembuatan alat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada laporan akhir ini terdiri dari : 

Bab I : Pendahuluan 

meliputi Judul latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, pembatasan masalah, metode pengambilan data dan 

sistematika penulisan. 

Bab II :   Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang pengertian Pengecoran Logam, Proses Pengecoran, 

Cetakan Logam, Keuntungan dan kerugian Proses Pengecoran, 
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Pencairan Logam, Pembekuan Logam, Aliran Logam, cacat hasil 

Pengecoran, Diagram Kesetimbangan, Aluminium. 

Bab III : Perencanaan 

Berisi tentang Perancangan mekanisme alat seperti gambar rancang 

bangun dan penjelasan mengenai gambar rancang bangun, 

perhitungan jumlah bahan yang digunakan, serta proses pembuatan 

alat. 

.  

Bab IV : Penutup 

Berisikan tentang perhitungan permesinan, jumlah dari biaya 

produksi rancang bangun dimulai dari awal hingga akhir proses 

pembuatan / produksi serta beberapa penjelasan mendalam 

mengenai biaya produksi dan pengujian pengecoran. 

 

 

 

 

 


