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Tabel 7 . Proses Pembuatan Rangka Mesin 

No Gambar Proses Pengerjaan Alat dan Mesin yang 

Digunakan 

Langkah Kerja Keterangan 

1 Pemotongan  

 

a. Rangka 800 mm 4 buah 

 

 

 
 

b. Rangka 500 mm 2 buah 

 
 

 

- Mesin gerinda 

potong 

- Gerinda tangan 

- Rol meter 

- Mistar siku 

- Ragum 

- Penggaris 

 

a. Siapkan alat dan bahan 

b. Ukur panjang besi yang akan 

dipotong dengan penggaris 

atau mistar gulung. 

c. Tandai bahan dengan 

menggunakan spidol, 

penggores baja di setiap 

panjang ukuran bahan/. 

d. Memasang benda kerja pada 

ragum gerinda potong. 

e. Hidupkan mesin gerinda 

potong dang potong benda 

kerja sesuai ukuraqn gambar 

kerja. 

f. Rapikan semua ujung rangka 

yang masih ada bekas 

potongan yang tajam. 

g. Jika ada ukuran yang kurang 

pas lakukan pengurangan 

bahan dengan kikir ataupun 

gerinda tangan. 

h. Untuk menggambar bagian 

dang dibentuk sudut gunakan 

penggores atau spidol untuk 

penanda, mistar baja untuk  

Keselamatan kerja: 

Wearpack, sarung tangan, 

kacamata, head sheet. 

 

Besi siku ukuran 30x30x2 

mm 
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 Rangka 500 mm 4 buah 

 
Rangka 500 mm 4 buah 

 
 

 mengukurnya. 

i. Setelah digambar, benda kerja 

jepit dengan ragum gerinda 

potong dan menggunakan mal 

untuk membentuk sudut 45 

derajat terlihat seperti gambar. 

j. Gunakan gerinda tangan untuk 

memotong bagian tepi agar 

ujung tidak tajam. 

 

2 Pengeboran rangka 500 untiuk dudukan motor 

listrik 2 buah 

 
 

- Mesin bor 

- Ragum 

- Kunci chuk 

- Mata bor diameter   

8 mm 

- Penitik 

- Palu besi 

- Penggores 

- Lukis benda kerja yang akan 

di bor, kemudian tandai bagian 

yang akan di bor dengan 

pennitik. 

- Cekam benda kerja 

menggunakan ragum. 

- Gunakan mesin bor meja dan 

mata bor yang digunakan 

diameter 8 mm. 

- Nyalakan mesin bor dan 

arahkan mata bor sampai  
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   center dengan bekas penitik. 

Lakukan penegboran dititik 

yang sudah diarahkan pada 

leher indicator. 

-  

3 Pengeboran rangka 500 untuk dudukan 

Bearing 2 buah 

 

- Mesin bor 

- Ragum 

- Kunci chuk 

- Mata bor diameter 

13 mm 

- Penitik 

- Palu besi 

- Penggores 

- Lukis benda kerja yang akan di 

bor, kemudian tandai bagian 

yang akan di bor dengan 

pennitik. 

- Cekam benda kerja 

menggunakan ragum. 

- Gunakan mesin bor meja dan 

mata bor yang digunakan 

diameter 13 mm. 

- Nyalakan mesin bor dan 

arahkan mata bor sampai 

center dengan bekas penitik. 

- Lakukan penegboran dititik 

yang sudah diarahkan pada 

leher indicator. 

 

4 Penyambungan 

 

Alat: mesin las SMAW 

dan perlengkapanya, 

meja rata, klem C, tang 

penjepit, mistar gulung, 

sarung tangan, sepatu 

las, topeng las, 

wearpack, dan 

elektroda. 

a. Siapkan semua alat dan 

perlengkapanya. 

b. Menghidupkan msin las dan 

mengatur arus 70-80 ampere 

denga elektroda 2,6 
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4 

 

Alat: mesin las SMAW dan 

perlengkapanya, meja rata, 

klem F, tang penjepit, mistar 

gulung, sarung tangan, sepatu 

las, topeng las, wearpack, dan 

elektroda. 

a. Siapkan besi siku yang akan dirangkai. 

b. Urutkan pertama yang dirangkai,bagian atas 

horizontal yang jumlahnya 4 buah yang ukuranya 

sama 500 mm. 

c. Cek kesikuan besi siku yang membentuk persegi, 

setelah benar-benar siku gunakan klem untuk 

menahanya, lakukan pengerjaan ini tempat yang 

rata, seperti di meja rata. 

d. Las di bagian-bagian sambungan dengan 

,menggunakan las SMAW dan menggunakan 

elektroda diameter 2,6 mm dan arus 70-80 

ampere. 

e. Gunakan bahan bantu (sisa plat) dan las sebagai 

penguat agar tidak terjadi peenggeseran ketika 

posisi sudah siku. 

f. Setelah ukran sudah sesuai rangka horizontal 

membentuk persegi, lakukan pengelasan penuh 

dan pastikan pengelasan bahan keadaan siku. 
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5 

 

Alat: mesin las SMAW dan 

perlengkapanya, meja rata, 

klem F, tang penjepit, mistar 

gulung, sarung tangan, sepatu 

las, topeng las, wearpack, dan 

elektroda. 

a. Pengerjaan perakitan rangka horizontal bagian atas 

dengan vertical bagian kaki kerangka dilakukan di 

tempat yang rata and pastikan pengecekan kesikuan 

setiap sebelum dan sesudah pengelasan, agar posisi 

tidak berubah ketika dilakukan pengelsana jepit 

dengan klem. 

a. Pastikan rangkaian sudah di las pada masing-masing 

sambungan dengan benar dan cek kesikuan pada 

setiap sudut. 

b. Setelah masing –masing sambungan dari bagian atas 

kerangka dan kaki kerangka sudah mendapatkan 

kesikuan  dan posisinya benar lakukan pengelasan 

penuh dan dalam keadaan masih di klem. 

c. Las di bagian-bagian sambungan dengan 

,menggunakan las SMAW dan menggunakan 

elektroda diameter 2,6 mm dan arus 70-80 ampere. 

d. Setelah pengelasan penuh selesai, cek kembali 

posisi dan kesikuan setiap sudut rangka. 

e. Pastikan posisi dan kesikuan, jika belum 

menemukan kesikuanya pukul dengan pali hingga 

dapat kesikuanya, lakukan pengelasan pada 

sambunngan tersebut. 
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6 

 

Alat: mesin las SMAW dan 

perlengkapanya, meja rata, 

klem F, tang penjepit, mistar 

gulung, sarung tangan, sepatu 

las, topeng las, wearpack, dan 

elektroda. 

a. Setelah tersambungkan antara kerangka bagian atas 

(horizontal) dengan bagian kaki kerangka, maka 

langkah selanjutnya memberi penguat pada bagian 

kaki kerangka. 

a. Letakkan kerangka pada tempat yang rata (meja 

rata) dan las pada penguat kerangka dengan kaki 

kerangka. 

b. Kemudian cek ukuran agar tidak terjadi kesalahan. 

c. Kemudian pasang penguat kaki kerangka pada setiap 

sisinya dengan ukuran dari bawah kaki bagian 

bawah 100 mm. 

d. Las di bagian-bagian sambungan dengan 

,menggunakan las SMAW dan menggunakan 

elektroda diameter 2,6 mm dan arus 70-80 ampere. 

Las penuh pada semua sisinya. 
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7 

 

Alat: mesin las SMAW dan 

perlengkapanya, meja rata, 

klem F, tang penjepit, mistar 

gulung, sarung tangan, sepatu 

las, topeng las, wearpack, dan 

elektroda. 

a. Lakukan pengelasan dudukan motor listrik pada 

slah satu sisi kerangka dengan posisi horizontal. 

b. Patikan ukuran sudah benar dan siku. 

c. Ukuran untuk dudukan motor listrik adalah 250 mm 

dari rangka bagian atas kemudian jarak antar kedua 

rangka dudukan motor adlah 110 mm. 

d. Las di bagian-bagian sambungan dengan 

,menggunakan las SMAW dan menggunakan 

elektroda diameter 2,6 mm dan arus 70-80 ampere. 

e. Lakukan pengelasan pada kedua besi dudukan 

motor listrik. 

f. Langkah berikutnya adalah pengelasan penuh antar 

dudukan motor listrik dengan kerangka. 

g. Jika sudah melakukan pengelasanpenuh makan 

langkah selanjutnya adalah pemasangan dudukan 

bearing pada kerangka. 
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8 

 

Alat: mesin las SMAW dan 

perlengkapanya, meja rata, 

klem F, tang penjepit, mistar 

gulung, sarung tangan, sepatu 

las, topeng las, wearpack, dan 

elektroda. 

a. Selanjutnya adalah lakukan pengelasan pada 

dudukan bearing terdapat pada bagian atas keragka. 

a. Pastiakn ukuran sudah benar dan siku. 

b. Ukuran dari dudukan bearing adalah 85 mm dari 

rangka bagian atas dan untuk dudukan bearing yang 

dibaut diletakkan pada bagian tengah rangka bagian 

atas dengan ukuran 326 mm dari salah satu sisi 

rangka bagian atas.  

c. Las di bagian-bagian sambungan dengan 

,menggunakan las SMAW dan menggunakan 

elektroda diameter 2,6 mm dan arus 70-80 ampere. 

d. Laukan pengelasan pada setiap  besi dudukan 

bearing. 

e. Langkah berikutnya lakukan pengelasan penuh 

pada dudukan bearing dengan kerangka. 

f. Kemudia lakukan penggerindaaan pada bagian-

bagian permukaan yangh tidak rata setelah proses 

pengelasan. 
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9  - Kompresor 

- Spray Gun 

a. Sebelum melakukan pengecatan dasar pastikan 

semua permukaan rangka rata dan sudut-sudut 

yang tajam diberi dempul kemudian diamplas 

hingga halus. 

b. Memberi lapisan dasar pada permukiaan rangka 

dengan campuran expoxy, hardener dan tiner 

setelah sebelumnya dibersihkan dengan amplas. 

c. Menghidupkan kompresor. 

d. Memasukkan cat kedalam tabung spray gun lalu 

menyetel tekanan udara untuk pengecatan, 

menyetel spuyer pada semprotan dan mengetes 

semprotan sudah sesuai atau belum. 

 

10  - Kompresor 

- Spray Gun 

a. Mencampur cat, cara mencampur cat yaitu cat 

dan tiner dengan perbandingan yang ditentukan. 

b. Masukkkan cat kedalam tabung spray gun lalu 

menyetel tekanan udara sudah sesuai atau belum. 

c. Mulai melakukan pengecatan pada bagian-bagian 

yang sulit terlebih dahulu, dan tidak berlawanan 

dengan arah sebelumnya. 

d. Setelah selesai pengecatan lalu diamkan sejenak 

hingga cat benar-benar kering. 

 

 

 


