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BAB III 

KONSEP PEMBUATAN 

A. Konsep Umum 

Seiring dengan pengembangan alat dalam pratikum, mutu alat juga penting 

dalam hasil pratikum. Selain mutu hal penting lainnya adalah ketelitian suatu 

alat pratikum tersebut. Dalam perancangannya juga memperhatikan 

keekonomisan bahan namun tetap memliki kualitas yang baik. Ada tiga kriteria 

dasar yang melandasi produk ekonomis, yaitu; 

1. Suatu desain fungsional yang sederhana 

2. Pemilihan bahan yang tepat bedasarkan pertimbangan sifat, 

penampilan, harga, dan pembuatan. 

3. Pemilihan proses memproduksi yang mampu menghasilkan produk 

dengan ketelitian dan penyelesaian permukaan yang memenuhi 

persyaratan dan dengan harga yang serendah mungkin. 

Dalam proses pembuatan suatu produk diperlukan suatu konsep yang 

sesuai sebagai penunjang untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Salah 

satu konsep tersebut adalah konsep pembuatan produk yang dimana dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Proses mengubah bentuk bahan 

2. Pengurangan volume bahan 
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3. Proses penyambungan, yaitu suatu proses menggabungkan dua bahan 

atau lebih sehingga menjadi satu kesatuan. Macam-macam pekerjaan 

penyambungan antara lain; 

a. Pengelasan 

b. Solder 

c. Mematri 

d. Sinter 

e. Pengelingan 

f. Penyambungan dengan baut 

g. Perekat dengan lem 

Pengelasan merupakan suatu proses penyambungan logam dimana logam 

menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan. 

4. Proses Penyelesaian Permukaan 

Proses penyelesaian permukaan merupakan proses akhir dalam 

pembuatan suatu produk. Proses ini juga dinamakan proses finishing. Proses ini 

bertujuan untuk memperhalus tampilan luar produk yang telah dibuat. Dalam 

proses ini volume bahan ada kemungkinan sedikit atau bahkan tidak berkurang 

sama sekali. 

B. Konsep Pembuatan Rangka Alat Uji Keausan  

1. Pemilihan Bahan 

Bahan yang digunakan sebagai rangka alat uji keausan apakah sesuai 

atau tidak dengan gambar kerja yang teah dibuat oleh perancangan,  
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untuk mengetahuinya maka perlu di lakukan uji bahan dengan cara uji 

kekerasan meggunakan Vickers Hardness di labotarium bahan teknik. 

Dari hasil yang diihat dari tabel hasilnya adalah 105 dan jenis bahan 

yang diketahui adalah ST 37-1dilihat dari tabel (terlampir). 

a. Besi siku mudah didapatkan di pasaran. 

b. Pemilihan ukuran 30x30x2 mm mampu menahan beban dan 

getaran dari alat uji keausan sebagai media pratikum. 

2. Proses Marking Out 

Dalam proses pembuatan rangka alat uji keausan sebagai media 

praktikum proses melukis bahan sangat penting karena untuk mengetahui 

tanda atau garis ukuran yang akan dipotong sesuai ukuran dan bentuk 

yang ditentukan oleh gambar kerja. Dengan besi siku yang memiliki 

panjang 6000 mm, maka pemotongan besi siku sebagai berikut: 

a. Pemotongan besi siku 800 mm sebanyak 4 buah 

b. Pemotongan besi siku 500 mm sebanyak 14 buah 

Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemotongan bahan sesuai 

gambar kerja yang ditentukan. Adapun  cutting plan dalam proses 

pemotongannya sebagai berikut: 

a. Untuk besi siku yang pertama, pembagian pemotongan sebagai 

berikut: besi siku sepanjang 800 mm sebanyak 4 buah, besi siku 

500 mm sebanyak 5 buah, dan sisanya 300 mm 

b. Untuk besi siku yang kedua, pemotongan besi siku panjang 500 

mm sebanyak 9 buah, dan sisanya 1500 mm. 
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Peralatan yang digunakan antara lain adalah mistar baja, rol meter, 

mistar siku, penggores, penitik. 

3. Proses Pemotongan  Bahan 

Dalam proses pembuatan rangka maka akan dilakukan pemotongan 

bahan sesuai ukuran yang telah ditentukan oleh gambar kerja.  Dalam 

pemotongan bahan hal yang perlu diperhatikan adalah cutting plan 

yang baik.  Pemotongan bahan dilakukan dengan menggunakan mesin 

gerinda potong.  

4. Proses Pengurangan Volume Bahan 

Proses pembuatan  rangka alat uji keausan sebagai media 

praktikum yang akan mengalami proses pengurangan volume bahan 

dimana pengurangan volume bahan tersebut sangat berpengaruh dengan 

hasil yang diinginkan.  Pengurangan volume bahan dapat dilakukan 

dengan cara. 

Pemotongan bahan dilakukan dengan menggunakan mesin gerinda 

potong 

a. Penggerindaaan. 

Penggerindaaan dilakukan untuk menghilangkan permukaan yang 

tajam setelah dipotong dan meratakan permukaan bahan. 

b. Pengeboran 

Selain dari proses pemotongan dan  penggerindaaan ada salah 

satu proses lagi yang sangat penting yaitu pengeboran. Pengeboran 

merupakan proses pengurangan bahan dimana dilakukan 
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menggunakan mata bor untuk menghasilkan lubang yang bulat 

pada material logam maupun non logam yang masih pejal atau 

material yang sudah berlubang. Pengeboran disini juga mempunyai 

banyak fungsi seperti; sebagai tolling hole, tempat sambungan 

bahan, tempat terpasangnya baut dan lain-lain. Selain itu bahan 

mata bor yaitu: HSS (High Speed Steel) dengan diameter 4 mm, 8 

mm, 10 mm, 13 mm. 

5. Proses Penyambungan Sesuai  Gambar Kerja 

Penyambungan bahan atau pemasangan rangka untuk menjadi 

satu kesatuan yakni dengan menggunakan mesin las SMAW, elektroda 

yang digunakan E6013 dengan diameter 2,6 mm arus yang digunakan 

70-80 ampere. 

6. Proses Penyelesaian (Proses Finishing) 

 Setelah melalui proses penyambungan dengan cara di las, 

kemudian rangka alat uji keausan sebagai media pratikum ini 

digerinda pada permukaannya agar bekas las atau yang lainnya 

tampak rapi. 

7. Proses Pengecatan 

Langkah selanjutnya adalah proses pengecatan, pengecatan 

bertujuan untuk memperindah tampilan dan mencegah korosi pada 

rangka alat uji keausan sebagai media pratikum. Pengecatan dilakukan 

menggunakan cat warna. 


