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BAB II 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Identifikasi Gambar Kerja 

Langkah awal yang dilakukan dalam proses pengerjaan adalah 

mengidentifikasi gambar kerja, karena gambar kerja merupakan media komunikasi 

untuk menjelaskan konsep dasar pembuatan klem handle las seperti menentukan 

jenis bahan dan menentukan mesin yang akan digunakan serta peralatan lain yang 

dapat mendukung proses pembuatan, gambar kerja dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Yang perlu dilakukan pada gambar kerja antara lain: 

1. Bentuk dan dimensi masing-masing bagian komponen klem handle las mesin 

pipe plasma cutting. 

2. Bahan yang digunakan komponen klem handle las mesin pipe plasma cutting. 

3. Bentuk akhir dan dimensi komponen yang ingin dibuat. 

 

 

Gambar 2.1. Klem handle las 
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B. Idenfifikasi Bahan 

Identifikasi bahan merupakan salah satu hal yang penting dalam perancangan 

komponen mesin klem handle las. Dengan adanya identifikasi bahan bertujuan agar 

produk yang dibuat sesuai dengan harapan dan dapat menunjang kinerja dari mesin 

pipe plasma cutting. Proses pembuatan klem handle las memerlukan beberapa 

bahan yang akan digunakan seperti aluminium dan mild steel. Bahan yang 

digunakan harus mempunyai harga kekerasan sesuai dengan kebutuhan konstruksi 

mesin. Spesifikasi bahan yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kebutuhan bahan 

No Nama Bahan Spesifikasi Panjang 

1 Aluminium cor Ø80 mm x 41 mm  

2 Aluminium cor Ø200 mm x 19 mm  

3 Besi siku St.37 30 x 30 x 3 mm 104 mm 

4 Besi siku St.37 50 x 50 x 3 mm 106 mm 

5 Pipa besi St.37 3/4inchi x 1 mm 600 mm 

 

C. Identifikasi Alat, Mesin dan Instrumen yang digunakan 

Identifikasi alat dan mesin yang akan digunakan adalah hal utama yang 

dilakukan agar tidak mengalami hambatan dalam pengerjaan pembuatan klem 

handle las. Dengan adanya identifikasi ini pada saat proses pembuatan diharapkan 

dapat berjalan sesuai rencana. Berdasarkan pada proses-proses pengerjaan yang 

dilakukan selama proses pembuatan komponen, adapun proses-proses 

pengerjaannya antara lain meliputi proses pengukuran bahan (berdasarkan 

identifikasi gambar kerja yang telah dilakukan sebelumnya), proses pengukuran 

bahan, proses pembubutan bahan, proses pengefraisan bahan, proses pemotongan 

bahan, proses pengeboran, proses pengelasan dengan komponen lain bertujuan 

untuk perakitan komponen, proses penyelesaian permukaan dengan menggunakan 

amplas agar permukaan benda menjadi bersih sehingga dapat dilakukan proses 

pengecatan dan proses finishing (merapikan hasil pekerjaan sebelum dilakukan 

proses finishing atau pengecatan). Jenis proses pengerjaan komponen dapat dilihat 

pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Jenis Tahap Pengerjaan Komponen 

No  Proses Pengerjaan Mesin Alat/Perkakas 

1 
Proses identifikasi gambar 

kerja 
 a. Gambar kerja 

2 Pengukuran bahan  

a. Penggores 

b. Mistar baja 

c. Penyiku 

d. Rol meter 

3 Pembubutan  a. Mesin bubut 

a. Kacamata  

b. Tool box 

c. Pahat bubut 

d. Jangka sorong 

4 Pengefraisan a. Mesin frais 

a. Jangka sorong 

b. Ragum 

c. Paralel Strip 

5 Pemotongan bahan 
a. Mesin gerinda 

duduk 

a. Kacamata  

b. Sarung tangan 

c. Batu gerinda 

6 Pengeboran 
a. Mesin bor 

duduk 

a. Sarung tangan 

b. Kacamata 

c. Penitik 

d. Kayu (landasan) 

7 

Penyambungan dengan 

komponen lain 

(pengelasan) 

a. Mesin Las  

a. Sarung tangan las 

b. Topeng las 

c. Penyiku 

d. Tang 

8 Penyelesaian permukaan a. Gerinda tangan 

a. Sarung tangan 

b. Kacamata 

c. Batu gerinda  

d. Kikir / Amplas 

9 Pengecataan a. Kompresor 

a. Kacamata 

b. Masker 

c. Topi 

d. Spray gun 

 

 

 

 

 


