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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam memilih perabotan dan perlengkapan, manusia membutuhkan bahan 

yang tahan lama dan berkualitas baik. Bahan yang digunakan untuk perlengkapan 

toko maupun rumah tangga adalah kayu, besi, dan besi. Berkaitan dengan daya 

tahan, material-material tersebut rentan terhadap masalah alam seperti serangan 

rayap, masalah korosi, dan lainnya. 

 Kemajuan pada bidang teknik kimia menciptakan material yang bernama 

akrilik. Akrilik merupakan polymethyl methacrylate yang berupa polimer sintetis 

dari metil metakrilat yang bersifat mencair bila dipanaskan dan permukaannya 

transparan menyerupai kaca. Akrilik mempunyai sifat padat, keras, dan kuat. 

Keunggulan menggunakan akrilik antara lain ringan, tahan terhadap benturan, 

tahan terhadap cuaca diluar ruangan, ramah lingkungan, dan juga dapat di daur 

ulang. 

 Banyaknya keunggulan dari bahan dasar akrilik membuat para produsen 

bersaing untuk menciptakan produk-produk dengan bahan dasar akrilik. Dalam 

proses pengolahan akrilik, dibutuhkan berbagai macam alat diantaranya laser 

cutting dan alat penekuk akrilik. Saat ini alat untuk pengolahan produk berbahan 

dasar akrilik yang beredar dipasaran harganya relatif mahal, akibatnya tidak sedikit 

orang yang menggunakan cara konvensional dalam proses pembuatannya. Proses 

pembuatan produk berbahan dasar akrilik masih dinilai kurang efisien dikarenakan 

untuk mendapatkan bentuk produk yang diinginkan, akrilik harus dilem ataupun 

digabungkan dengan baut dan mur. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu 

adanya pembuatan suatu alat yang mampu membentuk akrilik dengan proses 

bending untuk membantu pembuatan produk yang berbahan dasar akrilik. 

 Sudah dibuat mesin pemanas akrilik sebelumnya oleh Mohammad Fariz 

Syahdatul Muraz (12-2015-049) dengan judul "Pembuatan Mesin Pemanas Akrilik 

Ketebalan Hinga 10 mm". Akan dirancang dan dibuat alat penekuk akrilik untuk 
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ketebalan akrilik 2mm hingga 5mm dengan menggunakan pemanas dari penelitian 

sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

• Bagaimana hasil pengujian bending manual. 

• Bagaimana merancang alat penekuk akrilik yang praktis dan ekonomis. 

• Bagaimana merancang alat penekuk akrilik yang menghasilkan sudut 

tekuk yang akurat. 

• Bagaimana hasil pengujian bending dengan alat penekuk. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang membuat dan menguji 

alat penekuk pada mesin pemanas akrilik untuk ketebalan 2mm hingga 5mm. 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

 Ruang lingkup kajian yang akan dibahas meliputi: 

• Pengujian bending manual pada akrilik. 

• Menghitung springback, bend allowance, dan gaya bending. 

• Pemilihan bahan pada perancangan alat penekuk akrilik. 

• Proses perancangan dan pembuatan alat penekuk akrilik. 

• Pengujian bending menggunakan alat penekuk 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematikan penulisan yang akan disusun dalam laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

 Pendahauluan berisi mengenai latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 

ruang lingkup kajian, dan sistematika penulisan. Kemudian dilanjutkan dengan 

tinjauan pustaka yang berisi mengenai kajian-kajian dan teori dasar yang 

berhubungan dengan isi dari laporan tugas akhir. Selanjutnya berisi tentang data-

data perancangan alat penekuk akrilik. Dilanjutkan dengan analisa yang berisi 

mengenai analisa dari hasil perancangan alat penekuk akrilik. Dan terakhir adalah 

penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil perancangan mesin 

bending akrilik. 

 




