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KATA PENGANTAR 

 

 Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan 

dicapai oleh Jurusan Teknik Mesin, FakultasTeknik, Universitas 

Brawijaya dititik-beratkan pada kualitas lulusan yang berdaya saing  

tinggi, berwawasan global dan berkarakter serta berbudi 

pekertiluhur. Oleh karena itu, Jurusan Teknik Mesin haruslah 

menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu juga harus adaptable 

terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya di bidangTeknikMesin. Untuk 

mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistem yang 

harus diterapkan adalah system penjaminan mutu. 

 Salah satu dokumen system penjaminan mutu yang dibuat di 

Jurusan Teknik Mesin adalah Instruksi Kerja. Dokumen ini berisi 

tentang Instruksi daftar ulang mahasiswa, serta dokumen yang 

perlu di persiapkan, sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan 

dengan baik, lancer dan sistematis. 

 InstruksiKerjainidiharapkandapatdipahamidandilaksanakand

enganbaikolehseluruhcivitasakademikaJurusanTeknikMesin. 

 

 

Malang,10 November 2016 

Ketua Jurusan Teknik Mesin 

 

 

 

 

Dr.Eng. Nurkholis Hamidi, ST., M. Eng. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRUKSI KERJA  

PENGGUNAAN HYDRAULIC SERVO PULSER  

FATIGUE TESTING MACHINE 

 

1. Untuk operator pemula, harus didampingi dan bimbingan oleh 

ketua Laboratorium atau dosen lain yang ditunjuk oleh ketua 

laboratorium. 

2. Operasikan sistem pendingin yaitu, pompa air dan cooling tower.   

3. Operasikan computer dan pilih dan click program WinQuick pada 

dekstop.  

4. Dari program WinQuick click (pump on) untuk mengoperasikan 

pompa hydraulic dan selanjutnya dengarkan bunyi valve dari 

system hydraulic yang bersuara “Taak”. Selanjutnya actuator 

pada dapat diatur. 

5. Semua pengaturan aperasional actuator hanya dapat dilakukan 

melalui program WinQuick. Pencekaman dilakukan dengan 

penekanan tombol on/off untuk pencekam yang terdapat pada 

sebelah kanan bawah actuator, berupa tombol warna dan 

bernyala hijau. 

6. Selama pengaturan posisi actuator dan benda uji, kondisi kondisi 

pompa harus pada mode (low pressure). Dapat dilihat pada 

menu di dalam program WinQuick. 

7. Selanjutnya sesuaikan limitation operation sesuai dengan 

kebutuhan, yang terdiri dari batas stroke dan load. 

8. Untuk memulai proses, pilih menu preparation untuk 

menentukan jenis beban, satuan, mean load/set point. 

9. Selanjutnya pilih menu process untuk menentukan jumlah siklus, 

set point, besar amplitude, frequency cycles, shape wave.  

10. Jika kondisi operation sudah ditentukan, mesin dapat 

dioperasikan (Start) dengan terlebih dahulu merubah ke mode 

High pressure atau tetap di Low pressure sesuai dengan 

kebutuhan. 



 

11. Jika operasi sudah dianggap cukup dapat dilakukan dengan 

menekan tombol (Stop) atau berhenti secara otomatis sesuai 

dengan jumlah siklus yang ditentukan sebelumnya.  

12. Setelah mesin atau actuator dalam kondisi stop, pompa 

dikondisikan dalam kondisi low pressure, selanjutnya benda uji 

dapat dilepas dari pencekam yang terdapat pada actuator. 

13. Mesin dapat dihentikan operasinya dengan menekan tombol 

(pump off), setelah kondisi stop atau dengan menekan tombol 

(stop). 

14. Setelah kondisi pump off, sistem pendingin dapat di hentikan 

dengan merubah saklar pompa air dan cooling tower pada posisi 

off. 
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