
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin majunya pembangunan, maka 

kebutuhan produk-produk kelengkapan bangunan rumah semakin tinggi. Salah satu 

produk yang banyak digunakan dan cukup penting adalah engsel. Engsel banyak kita 

jumpai pada pintu, jendela dan lemari, jika kualitas engsel bagus pintu pun bisa 

berfungsi dengan baik. Artinya, untuk dibuka dan ditutup bisa dilakukan dengan 

semestinya. Namun, jika engsel rusak maka pintu tidak berfungsi dengan baik.  

Engsel terdiri dari dua benda padat (Solid) yang dihubungkan menggunakan bantalan, 

yang memungkinkan keduanya bergerak, keduanya dapat bergerak relatif satu sama 

lain tetapi masih dalam satu sumbu rotasi. Engsel tipe butt merupakan salah satu jenis 

engsel yang paling banyak dan umum digunakan sebagai engsel pintu rumah.  

Dalam produksi engsel terdapat dua kategori utama pengerjaannya yaitu Pemotongan 

(Cutting) dan Penekukan (bending). Proses pemotongan ini bertujuan agar material 

yang berupa lembaran logam (pelat) dibuat sesuai dengan rancangan bentuk engsel 
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sedangkan proses penekukan (bending) bertujuan pelat hasil pemotongan dibentuk 

untuk pemasangan pin penghubung antara kedua bagian dari engsel. 

Dalam suatu penekukan melingkar dengan sistem press, biasa dilakukan dengan dua 

langkah kerja yaitu dengan penekukan 90
0
 atau setengah lingkaran kemudian 

dilanjutkan dengan penekanan sampai berbentuk melingkar. Dalam hal ini untuk 

menekuk pelat engsel sampai bentuk melingkar membutuhkan waktu yang lama 

karena dengan dua kali pengerjaan.  

Melihat kondisi ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian membuat cetakan 

penekukan (Curling Dies) untuk membentuk pelat engsel melingkar dengan satu 

langkah pengerjaan sampai mampu bentuk menggunakan sistem tekan untuk 

pemasangan poros engsel agar dapat bergerak relatif satu sama lain dalam satu sumbu 

rotasi.  

Untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi pada proses pembuatan komponen 

engsel, maka dilakukan suatu percobaan awal yaitu perancangan desain 

menggunakan solidwork dan simulasi dengan deform 3D untuk melihat mampu 

bentuk pelat dalam penekukan dengan menggunakan satu proses tekan agar diperoleh 

hasil yang baik. Setelah simulasi baik, dapat dibuat cetakan penekukan dan 

melakukan pengujian kelayakan pakai serta hasil penekukan. Percobaan awal 

dilakukan secara simulasi yang kemudian diuji eksperimental agar dapat memastikan 

hasil penekukan pada plat engsel secara baik. 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diketahui variabel-variabel yang 

menentukan dalam pembuatan engsel pintu rumah melalui percobaan yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

usaha peningkatan kualitas engsel dan mengurangi waktu produksi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendesain punch dan dies dengan program solidworks dan mensimulasikan 

dengan deform 3D 

2. Membuat dan menguji curling dies engsel yang sederhana, ekonomis dan 

menghasilkan engsel dengan kualitas baik 

 

C. Batasan Masalah 

Beberapa batasan diperlukan agar permasalahan yang dibahas lebih terarah. Adapun 

batasan masalah yang digunakan yaitu: 

1. Membuat cetakan penekukan engsel rumah tipe Butt 

2. Perancangan engsel tipe butt menggunakan program solidworks 

3. Pensimulasian menggunakan program deform 3D 

4. Percobaan eksperimental dengan mesin press 
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D. Sistematika Penulisan  

I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan.  

II. Tinjauan Pustaka, berisikan tentang teori dan parameter-parameter yang 

berhubungan dengan penelitian. 

III. Metode Penelitian, memuat metodologi yang digunakan dalam perancangan 

dan pembuatan engsel rumah tipe butt. 

IV. Hasil dan Pembahasan, berisikan data-data yang didapat dari hasil penelitian 

dan kelayakan perancangan engsel rumah tipe butt. 

V. Simpulan dan Saran, berisikan tentang simpulan yang dapat ditarik serta saran-

saran yang ingin disampaikan dari penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


