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BAB IV 

PROSES PEMBUATAN, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

A. Diagram Alir Proses Pembuatan Rangka Alat Uji Keausan Sebagai Media 

Pratikum. 
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Gambar 22. Diagram Alir 

B. Deskripsi Proses Pembuatan Rangka Mesin 

1. Identifikasi Gambar Kerja 

Rangka alat uji keausan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu ukuran 

800 mm dan 500 mm 

 

Gambar 22. Rangka Mesin 
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Tabel 5. Pemotongan Bahan dan Jumlah Rangka Mesin 

No Nama Bagian Jumlah Ukuran Bahan 

1 1A 2 30 x 30 x 2 mm 500 

mm 

Baja profil L 2 mm 

2 1B 2 30 x 30 x 2 mm 500 

mm 

Baja profil L 2 mm 

3 1C 2 30 x 30 x 2 mm 500 

mm 

Baja profil L 2 mm 

4 1D 2 30 x 30 x 2 mm 500 

mm 

Baja profil L 2 mm 

5 1E 4 30 x 30 x 2 mm 800 

mm 

Baja profil L 2 mm 

6 1F 2 30 x 30 x 2 mm 500 

mm 

Baja profil L 2 mm 

7 1G 4 30 x 30 x 2 mm 500 

mm 

Baja profil L 2 mm 

  Dari tabel di atas dapat di identifikasi kebutuhan bahan yang 

diperlukan. Dari komponen 1A dan 1B adalah komponen rangka bagian 

atas, diperlukan bahan dengan ukuran 2000 mm, kemudian dibutuhkan 

bahan dengan ukuran 3200 mm untuk komponen rangka bagian kaki, 

selanjutnya untuk komponen rangka bagian bawah atau rangka penguat 

kaki dibutuhkan 2000 mm, sedangkan untuk komponen dudukan bearing 

dibutuhkan bahan dengan ukuran 2000 mm dan terakhir untuk komponen 

bagian dudukan motor listrik dibutuhkan bahan dengan ukuran 1000 mm. 

jadi bahan kebutuhan bahan total yang diperlukan untuk membuat rangka 

alat uji keausan adalah 10.200 mm, sedangkan dalam pasaran penjualan di 

daerah kota Yogyakarta adalah bahan dengan ukuran panjang 6000 mm. 

jadi dapat di hitung bahwa kebutuhan bahan yang akan dibeli adalah bahan 

ddengan panjang 6000 mm sebanyak 2 lonjor.  
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2. Persiapan bahan 

Pembelian bahan untuk rangka alat uji keausan sebagai media 

pratikum yaitu di Toko Diamond yang bertempat di jalan  Magelang. 

Pembelian dilakukan toko tersebut dilakukan karena sebagian besar 

semua kelompok dalam peembuatan mesin karya teknologi dilakukan 

di toko tersebut sehingga dapat meminimalisir biaya antar. Pembelian 

sebanyak 2 profil siku ketebalan 2 mm dengan dimensi panjang 6000 

mm per batang sesuai hitungan yang telah di identifikasi sebelumnya 

dari gambar kerja, sehingga dapat dihitung kebutuhan bahan yang akan 

digunakan dalam pembuatan rangka alat uji keausan.  

3. Mesin yang Digunakan  

Mesin yang digunakan dalam proses pembuatan rangka alat uji 

keausan adalah; 

a. Mesin gerinda potong         c.   Mesin bor meja 

b. Mesin gerinda tangan         d.   Mesin las SMAW 

Alasan penggunaan  mesin-mesin di atas karena keterersediaan 

mesin tersebut di bengkel fabrikasi. Pada proses memotong bahan 

menggunakan mesin gerinda potong dilakukan karena dengn 

menggunakan mesin gerinda potong waktu dan proses pemotongan 

dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga efisiensi dalam 

waktu pemotongan. Kemudian pada penggunaan gerinda tangan 

dilakukan untuk menggerinda bagian-bagian rangka yang kurang rata 

seperti menghilangkan atau meratakan bekas las. Penggunaan mesin bor 
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meja dilakukan karena dalam proses pengebora rangak dilakukan 

sebekum rangka dirakit, sehingga penggunaa mesin bor meja dipilah 

untuk kemudahan dalam proses pengeboran. Mesin las SMAW 

digunakan karena bahan rangka pada alat uji keausan lebih mudah di 

rakit menggunakan mesin las SMAW dan ketersediaan mesin las 

SMAW yang cukup di bengkel fabrikasi sehingga dapat meminimalisir 

waktu yang dibutuhkan. 

4. Alat yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan rangka alat uji 

keausan sebagai media pratikum meliputi: 

a. Alat untuk Menggambar; (1) Rol meter (2) Penggores (3) Mistar 

baja (4) Mistar siku 

b. Alat untuk Memotong: (1) Gergaji tangan (2) Mesin gerinda 

c. Alat untuk Menyambung Rangka: (1) Klem F (2) Mesin Las 

SMAW 

d. Peralatan Pengecatan: (1) Spray Gun (2) Spray Gun (3) 

Kompresor 

e. Alat Perkakas Bantu Lain; (1) Kikir (2) Palu (3) Penitik 

5. Cutting Plan 

Perencanaan pemotongan bahan dilakukan agar bahan yang dipakai 

tidak tersisa banyak, berikut cutting plan yang dibuat: 

a. 2 batang profil siku dipotong masing-masing menjadi ukuran  
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6. Pemotongan Bahan 

Pemotongan bahan menggunakan mesin gerinda potong lantai, 

pemilihan memakai mesin gerinda lantai untuk proses pemotongan 

adalah karena menggunakan alat tersebut lebih mudah dan lebih cepat 

untuk melakukan pemotongan dan hasilnya lebih bagus dan rapi 

dibandingkan dengan alat pemotong lainnya. Berikut nama dan ukuran 

bahan yang dipotong: 

a. Bagian yang berukuran 800 mm sejumlah 4 

b. Bagian yang berukuran 500 mm sejumlah 14 

Jika ukuran yang dihasilkan lebih panjang dari cutting plan maka 

kembali ke proses pemotongan dan jika bahan terlalu pendek dari 

cutting plan maka kembali ke proses pembelian bahan. 
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7. Tindakan Keselamatan 

a. Bekerja sesuai prosedur yang baik dan benar 

b. Perhatikan keselamatan kerja, baik keselamatan operator, mesin 

dan alat maupun benda kerja. 

c. Menggunakan alat atau mesin sesuai dengan fungsi dan 

kegunaanya. 

d. Selalu memakai alat keselamatan kerja, baju kerja, sepatu safety, 

kaca mata, topeng las dan lain sebagainya sesuai pekerjaan. 

8. Langkah Kerja Proses Pembuatan Rangka Alat Uji Keausan 

Secara umum proses pembuatan rangka alat uji keausan di bagi 

beberapa tahap yaitu, persiapan alat dan bahan, pemotongan bahan, 

pengurangan bahan, penyambungan, perakitan, dan finishing. 

Proses pembuatan rangka alat uji keausan terdapat beberapa 

tahapan, yaitu: 

a. Proses Marking Out 

b. Pemotongan Bahan dan Pengurangan Volume 

c. Proses Perakitan dan Pengelasan 

d. Proses Pengecatan 

 

 


