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BAB III 

PROSES DAN HASIL 

A. Diagram Alir Proses Pembuatan  

Pada komponen klem handle las terdapat beberapa proses pengerjaan, berikut 

diagram alir dari proses pembuatan klem handle las dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Perbaiki 

Mulai 

Identifikasi Gambar Kerja 

Persiapan Alat 

           Persiapan Bahan 

Pengukuran Bahan Proses Pemesinan Awal 

Cek Dimensi 

Finishing 

A 

Proses Pembuatan: 

1. Pulley bracket pipa besi 

2. Bracket handle las 

 

Proses Pembuatan: 

1. Pipa besi pegangan klem 

2. Besi siku bracket handle las 

 

Pengeboran 

 

Proses Pemotongan 

 
Penyambungan Komponen 

 

Bentuk Kontur Profil Bahan 

 

NO 
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  Gambar 3.1. Diagram Alir 

 

B. Analisis Proses Pembuatan Komponen Klem Handle Las Pipe Plasma Cutting 

1. Identifikasi Bahan yang dibutuhkan 

Proses pembuatan komponen klem handle las mesin pipe plasma cutting 

meliputi pengukuran bahan, pemotongan bahan, pembubutan, pengefraisan 

dan pengelasan. Adapun komponen yang akan dibuat, seperti ditunjukan 

gambar 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5. 

 

Gambar 3.2. Pulley bracket pipa besi 

Uji Fungsional 

Uji Kinerja 

Selesai 

A 

Perakitan Komponen: 

1. Klem 

2. Pipa pegangan 

3. Pulley klem  
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Gambar 3.3. Bracket handle las 

 

Gambar 3.4. Pipa besi pegangan klem 

 

Gambar 3.5. Besi siku bracket handle las 

Dilihat dari dimensi komponen-komponen yang akan di buat, kami 

memakai dimensi bahan mentah dari masing-masing komponen ialah pulley 

bracket handle las Ø220 mm x 25 mm, bracket handle las Ø100 mm x 50 mm, 

pipa bracket Ø19,5 mm x 750 mm dan besi siku bracket handle las 30 x 30 x 

3 mm dan 50 x 50 x 3 mm. 
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2. Proses Pengerjaan 

Adapun dalam proses pembuatan ada beberapa tahap pengerjaan, antara 

lain: pemotongan, pembubutan, pengefraisan, pengeboran dan pengecatan. 

Untuk jelasnya bisa dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Tahap Pengerjaan 

No  Gambar Proses 

Pengerjaan 

Alat / Mesin 

yang digunakan 
Tahap Pengerjaan Keterangan 

1 Klem handle las 
 

 
 

Pengamatan gambar kerja 

 a. Cermati dan pahami 

gambar kerja 

 

2 Pulley bracket pipa besi 

 

 
 

Proses pengerjaan bubut 

a. Mesin bubut 

b. Pahat facing 

c. Pahat dalam 

d. Jangka sorong 

e. Coolant 

f. Toolbox 

a. Siapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Setting benda kerja pada 

chuck mesin bubut 

c. Setting pahat yang akan 

digunakan pada toolpost 

d. Untuk facing atur 

kecepatan putaran 

spindle sebesar n=200 

Rpm 

e. Lakukan pembubutan 

bertingkat sesuai dengan 

gambar perencanaan 

menggunakan pahat 

facing dan pahat dalam 

f. Ganti pahat dalam dan 

setting pada toolpost 

untuk proses pemakanan 

bubut dalam 

g. Atur kecepatan putaran 

spindle sebesar n=200 

Rpm 

Jumlah bahan 

= 1 

Cs=125,6 

m/menit 
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h. Lakukan pembubutan 

bagian dalam benda kerja 

berdiameter Ø192 

menggunakan pahat 

dalam 

3 Pulley bracket pipa besi 

 

 
 

Proses pengerjaan frais 

a. Mesin frais 

b. Endmill Ø19 

c. Kunci C 

d. Kunci inggris 

e. Jangka sorong 

f. Coolant 

g. Ragum 

a. Siapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Setting benda kerja pada 

ragum. 

c. Pasang dan setting 

endmill yang akan 

digunakan 

d. Atur kecepatan putaran 

endmill sebesar n=150 

Rpm 

e. Lakukan pekerjaan 

mengebor Ø19 sesuai 

dengan gambar 

perencanaan 

f. Hidupkan coolant 

Jumlah bahan 

= 1 

Cs=8,949 

m/menit 

4 Pulley bracket pipa besi 

 
 

Proses pengeboran 

a. Mesin bubut 

b. Toolbox 

c. Jangka sorong 

d. Coolant 

e. Bor center 

f. Bor Ø20 

g. Pahat dalam 

a. Siapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Setting benda kerja pada 

mesin bubut 

c. Setting bor center 

d. Untuk pengeboran 

setting kecepatan putaran 

spindle sebesar n=100 

Rpm 

e. Bor center dengan 

kedalaman 2mm 

f. Selanjutnya ganti dengan 

bor Ø20mm untuk 

pengeboran hingga 

berlubang 

g. Setelah dibor siapkan 

untuk proses bubut dalam 

h. Setting pahat bubut 

dalam pada toolpost dan 

atur kecepatan putaran 

spindle sebesar n=200 

Rpm 

i. Lakukan pembubutan 

dalam hingga mencapai 

diameter 39 

Jumlah bahan 

= 1 

Cs=24,492 

m/menit 
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5 Bracket handle las 

 
Proses pengerjaan bubut 

a. Mesin bubut 

b. Pahat facing 

c. Toolbox 

d. Jangka sorong 

e. Coolant 

f. Bor Ø50 

g. Pahat alur 

a. Siapakan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Setting benda kerja pada 

chuck mesin bubut 

c. Setting pahat facing pada 

toolpost 

d. Atur kecepatan putaran 

spindle sebesar n=200 

Rpm 

e. Lakukan pembubutan 

bertingkat sesuai dengan 

gambar perencanaan 

f. Setelah bubut bertingkat, 

lakukan pembuatan alur 

g. Setting pahat alur pada 

toolpost 

h. Lakukan pemkanan alur 

dengan lebar 5mm 

dengan kedalaman 3mm 

Jumlah bahan 

= 1 

Cs=50,24 

m/menit 

6 Bracket handle las 

 
 

Proses pengeboran 

a. Mesin bubut 

b. Toolbox 

c. Coolant 

d. Jangka sorong 

e. Bor center 

f. Bor Ø20 

g. Pahat dalam 

a. Siapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Setting benda kerja pada 

chuck mesin bubut 

c. Untuk pengeboran atur 

kecepatan putaran 

spindle sebesar n=150 

Rpm 

d. Setting bor center dan 

lakukan pengeboran 

sedalam 3mm 

e. Selanjutnya setting bor 

Ø20mm 

f. Setelah di setting bor 

hingga berlubang 

g. Tahap berikutnya 

membubut dalam 

h. Setting pahat dalam pada 

toolpost dan atur 

kecepatan putaran 

spindle sebesar n=200 

Rpm 

i. Lakukan proses 

pemakanan bubut dalam 

berdiameter 50mm  

Jumlah bahan 

= 1 

Cs=31,4 

m/menit 
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7 Pipa besi pegangan klem 

 
 

 
 
 

Pemotongan bahan 

 

a. Gerinda 

potong 

b. Gerinda 

tangan 

c. Kacamata 

d. Roll meter 

a. Identifikasi gambar kerja 

b. Siapakan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

c. Ukurlah dan beri tanda 

pada titik yang akan 

dipotong 

d. Setting dan cekam benda 

kerja pada pada gerinda 

potong 

e. Lakukan pemotongan 

sesuai dengan SOP  

a. Jumlah 

bahan = 2 

b. Panjang 

300 mm 

8 Besi siku bracket handle 

las 

 

 

 
 
 

Pemotongan bahan 

a. Gerinda 

potong 

b. Gerinda 

tangan 

c. Roll meter 

d. Kacamata 

a. Siapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Identifikasi gambar kerja 

c. Potong besi siku sesuai 

dengan panjang yang 

dibutuhkan 

d. Potong besi siku 30 x 30 

x 3 mm Panjang = 104 

a. Jumlah 

bahan = 1 

b. Proses 

perakitan 

dengan 

komponen 

lain 

menggunak

an mur dan 

baut 

9 Besi siku bracket handle 

las 

 

 
 

Pemotongan bahan 

 

a. Gerinda 

potong 

b. Gerinda 

tangan 

c. Roll meter 

d. Kacamata 

a. Siapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Identifikasi gambar kerja 

c. Potong besi siku sesuai 

dengan panjang yang 

dibutuhkan 

d. Potong besi siku 50 x 50 

x 3 mm Panjang = 106 

a. Jumlah 

bahan = 1 

b. Proses 

perakitan 

dengan 

komponen 

lain 

menggunak

an mur dan 

baut 
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10 Pengecatan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kompresor 

b. Spray gun 

c. Cat 

d. Tiner 

e. Amplas 

f. Masker 

g. Dempul 

a. Siapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

b. Lakukan pendempulan 

pada bagian yang kurang 

rata 

c. Setelah dempul kering, 

amplas bertahap dari 

amplas kasar ke halus. Saat 

memakai amplas halus 

gunakan air agar hasil 

maksimal 

d. Bersihkan benda yang 

akan dicat, usahakan tidak 

ada kotoran yang 

menempel 

e. Buat campuran cat sesuai 

dengan kebutuhan 

f. Pertama gunakan cat poxy 

terlebih dahulu untuk 

lapisan awal 

g. Setelah poxy kering, 

lanjutkan menggunakan 

cat warna 

h. Selanjutnya hasil benda 

yang sudah dicat dilapisi 

oleh clear agar hasil lebih 

bagus 

Jumlah 

komponen 

yang dicat = 4 

 


