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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Mesin Bor atau sering juga disebut dengan Mesin Gurdi adalah salah satu jenis 

mesin perkakas dengan gerakan utama berputar dan sebuah proses pengeboran atau 

proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor (twist drill). (Sumpena, 

2011). Namun, pada saat proses pengeboran terjadi getaran dari mesin bor sehingga 

dapat merubah posisi benda khusus kerja khususnya objek Pipa besi, sehingga 

membuat kinerja dari bor menjadi kurang optimal seperti Ketegak-Lurusan pengeboran 

dan diameter lubang yang dapat menyimpang. (Muhammad Nur, dkk., 2020). 

Syamsuar (2020) melakukan penelitian pada pembuatan drilling jig/alat bantu 

bor benda silindris ini berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan bagian-bagian 

utama alat yaitu : Landasan, Drill Bushing, Bushing, Clamping. Jenis material yang 

dipilih adalah Baja St 37 dan Baja Amutit dan Mesin-mesin yang digunakan untuk 

pembuatan Alat Bantu Bor Benda Silindris adalah mesin frais, mesin bubut, mesin bor, 

dan mesin las. Harga pembuatan Alat Bantu Bor Benda Silindris adalah Rp 1.035.600,-

 Sumardi (2020) melakukan penelitian pada Nilai kekerasan yang paling tinggi 

yaitu pada bushing ukuran 8 mm dengan hasil kekerasanya yaitu 89,20 HRC. Hasil 

nilai rata-rata yang dihasilkan dari pengujian kekerasan pada Bushing yaitu 84,83 HRC  

Permasalahan yang terjadi pada penelitian sebelumnya yaitu dalam pemesinan 

komponen ini harus dibuat dengan teliti karena penggunaan komponen tersebut dipakai 

sebagai pengarah yang membutuhkan keakuratan, kemudian perlu pula dilakukan 

penelitian lanjutan untuk kesempurnaannya selanjutnya pada penyambungan V-Block 

dangan alas bawah hendaknya direkatkan/disambung mengunakan media baut agar 

bisa menyesuaikan arah pengeboran nantinya, untuk itu perlu ditambahkan lagi jarak 

baut pada pengarah tempat dudukan bushing agar lebih leluasa lagi dalam pengaturan 
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jarak mata bor selanjutnya adalah perlunya mempelajari kembali agar bushing 

kedepannya dalam pengunaan tidak hanya terbatas pada ukuran 8 mm dan 12 mm saja  

 Alasan penulis memilih objek Pipa besi yaitu karena banyak dipergunakan 

untuk keperluan produksi dan pembuatan benda-benda untuk industri bahkan 

kebutuhan material untuk masyarakat banyak juga untuk penggunaan yang lebih 

multifungsi di Bengkel Jurusan Teknik Mesin Polbeng. 

Alasan Ilmiah dan solusi dalam pembuatan alat : 

1. Mempercepat produksi massal 

Dengan membuat alat bantu dalam mengebor Pipa besi maka akan mengurangi 

pemborosan waktu dan mempercepat proses bor dari pipa ke proses 

selanjutnya.  

2. Memberikan hasil yang baik 

Dengan alat bantu jig gurdi  ini dapat memberikan hasil yang presisi dan baik 

dibantu oleh V-Block dan Clamping untuk mengunci objek yang akan di bor. 

3. Kebutuhan produksi  

Alat bantu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hal ini tidak lain 

untuk mempermudah pekerjaan dan proses pengeboran pipa. 

4. Ketelitian tinggi dan bersifat massal 

Produksi massal perpipaan sangat memerlukan ketelitian dan keakurasian 

tinggi untuk keperluan produksi ataupun masyarakat luas .  

 Jig Gurdi merupakan alat bantu proses produksi yang di gunakan untuk 

mengoptimalkan kinerja dari suatu mesin, maka dirancang dan membuat alat berupa 

jig yang berfungsi untuk mengebor Pipa besi dengan memposisikan bor pada alat bantu 

jig, agar hasil pengeboran yang dilakukan dapat optimal dan tepat di sasaran yang kita 

inginkan. Alat ini terdiri dari Bush Drill, Drill Jig, V-Blok, Plat Bawah, Plat Samping 

dan Clamping. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan muncul adalah  

1. Bagaimana cara merancang dan membuat Jig untuk proses Gurdi benda 

silindris mengunakan Autodesk Inventor.  

2. Bagaimana cara mengetahui pengaruh akurasi dan ketelitian dari pembuatan 

alat bantu tersebut. 

3. Bagaimana efektivitas alat bantu dalam pekerjaan proses produksi. 

Berdasarkan alat bantu yang akan dibuat ini yaitu termasuk kategori rancang 

bangun prototipe dan besar kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut dan 

diperbaiki untuk dapat dipergunakan dengan baik sebagai alat bantu mengebor Pipa 

besi, Maka dari itu sangat perlu untuk dilakukan perbaikan alat bantu yang akan di 

buatkan diberbagai bidang dan aman. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pada topik alat bantu ini penulis membatasi permasalahan dan hanya fokus pada 

bidang perancangan, analisis serta pembuatan alat yang meliputi jig & fixture dalam 

pembuatan alat bantu jig gurdi sebagai alat bantu mengebor Pipa besi dan objek 

tertentu. 

 

1.4  Tujuan  

Adapun tujuan dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah 

1. Untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan proses pengeboran atau 

pelubangan dasar.  

2. Untuk mempermudah kinerja operator produksi dalam proses pengeboran Pipa 

besi. 
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3. Dapat merancang dan membuat alat bantu dalam proses drilling benda silindris 

atau Pipa besi.   

4. Alat dapat digunakan untuk pekerjaan dan praktikum dalam proses pengeboran 

menggunakan mesin drilling. 

5. Dapat mempercepat proses Produksi pembuatan Pipa untuk keperluan tertentu. 

6. Menghasilkan Pipa dengan kualitas pelubangan yang rapi dan presisi. 

7. Sebagai media pembelajaran Mahasiswa di Bengkel Jurusan Teknik Mesin 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

8. Mengkaji 3 Perbandingan Material dilakukan untuk mengukur seberapa baik 

material terhadap tegangan Von Mises, deformasi dan faktor keamanan. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah 

1. Dengan alat ini pekerjaan gurdi bisa dikerjakan dengan mudah dan akurat 

karena menggunakan bushing sebagai alat bantunya. 

2. Dapat mempercepat pekerjaan gurdi untuk keperluan kegiatan pengeboran Pipa 

besi atau objek tertentu. 

3. Dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan ketidakakuratan suatu 

pekerjaan pengeboran Pipa besi. 

4. Dapat memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam pekerjaan pengeboran. 

5. Dapat membantu proses produksi perpipaan di Bengkel Jurusan Teknik Mesin 

Politeknik Negeri Bengkalis. 
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