
BAB II 
 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
 
 

A.   Identifikasi Gambar Kerja 
 

Menurut G. Takeshi Sato & N. S. Hartanto (1983 :_1-3) gambar 

merupakan bahasa teknik dan merupakan pola informasi yang mempunyai 

tujuan yaitu penyampaian informasi, pengawetan, penyimpanan dan 

penggunaan keterangan dan cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. 

Dari hal diatas gambar kerja merupakan media komunikasi untuk 

menjelaskan konsep dasar pembuatan alas meja dan molding Mini Rapid 

Injection Molding seperti menentukan jenis bahan dan menentukan mesin 

yang akan digunakan serta peralatan lain yang dapat mendukung proses 

pembuatan. Sehingga peranan gambar kerja sangat penting untuk memulai 

proses komponen tersebut. Didalam gambar kerja, terdapat informasi-

informasi penting yang mana informasi tersebut dapat mendukung proses 

pembuatannya seperti bentuk benda, jenis bahan, ukuran, toleransi, dan 

simbol-simbol pengerjaan. Hal ini harus bisa dipahami oleh seorang 

operator sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan sebuah 

rancangan.Yang perlu dilakukan pada gambar kerja antara lain: 

a. Bentuk dan dimensi masing-masing meja alas dan cetakan. 

b. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan meja alas dan 

cetakan. 

c. Bentuk akhir dan dimensi komponen yang ingin dibuat. 

Alas meja terdiri dari tiga fungsi utama antara lain adalah sebagai 

dudukan landasan, ragum dan sebagai tumpuan alas roda. Alas meja 

memiliki dimensi 319 x 252 x 11 mm. Adapun bahan yang digunakan 

adalah plat Mild Stell ST 37. Alasan pemilihan dengan jenis bahan tersebut 

karena bahan mudah untuk dilakukan proses pemesinan dengan tool yang 

tersedia di bengkel pemesinan dan jenis bahan  dan dimensi tersebut 

mampu untuk menopang benda kerja antara 100 x 150 mm. Sedangkan 

untuk Cetakan



 benda memiliki dimensi 48,7 x 49 x 17 mm dengan bahan yang digunakan 

adalah Alumunium 306 (99,99%)50 x 50 x 50.  

 
 

Gambar 1. Komponen Alas Meja. 
 

    
Gamabar 2. Cetakan Plastik. 

 

B.  Idenfifikasi Bahan 
 

 Identifikasi bahan merupakan salah satu hal yang penting dalam 

perancangan rangka. Identifikasi bertujuan agar produk yang dibuat 

sesuai dengan harapan dan dapat menunjang kinerja dari Mini Rapid 

Injection Molding. Proses pembuatan piringan menggunakan baja 

dengan jenis plat eyser jenis Mild Stell ST 37 ukuran 350 x 270 x 11 

mm. Sedangkan untuk cetakan bahan yang berukuran 50 x 50 mm. 

Spesifikasi bahan yang dibutuhkan tampak pada tabel dibawah ini 

Tabel 1. Jenis bahan 
 

No Nama Bahan Ukuran Jumlah 

1. Plat eyser jenis Mild 
Stell ST 37 

350 x 270 x 12 mm 1 

2. alumunium 306 50 x 50 x 25 mm 1 

 
 



C.  Identifikasi Mesin Yang Digunakan 
 

Tahap ini merupakan tahap dimana operator mesin harus dapat 

mengidentifikasi gambar kerja guna dapat memilih alat dan mesin yang 

harus digunakan, tahapan ini pula operator harus dapat memilih langkah 

yang paling efisien guna dapat memilih cara agar dapat menghemat waktu. 

Berikut adalah mesin yang digunakanBerdasarkan pada proses-proses 

pembuatan alas meja dan cetakan pengerjaan yang dilakukan 

membutuhkan mesin perkakas. Mesin tersebut antara lain : Gergaji mesin 

Automatic, Granding Machine Tipe BOMBAY -400-662- Buatan India, 

Mesin  Frais Manual tipe Radial Model X6320, Mesin CNC (Computer 

Numerically Controlled ) tipe produksi Model FEELER FVP-1000. 

1. Mesin CNC Model FEELER FVP-1000. 

Mesin ini adalah mesin yang dalam operasinya sudah dapat 

dikatakan canggih karena menggunakan nomor atau kode dalam 

pengoperasiannya, CNC mampu membuat kmponen dengan kepresisian 

yang sangat tinggi dengan hasil yang sangat baik, mesin ini dapat 

beroperasi seharian tanpa henti jika diperlukan, dalam desai cetakan 

terdapat profil dengan kontur yang susah bahkan tidak dapat di buat 

dengan alat konfensional biasa, maka memikirkan hal tersebut 

dibutuhkan mesin CNC untuk membuat komponen tersebut, mesin yang 

digunakan adalah FELLER FVP-1000 dengan kapasitas kerja 1.020 x 

500 x 505 mm dan memiliki kecepatan spindel hingga 10.000 Rpm, 

selanjutnya kemapuan skala pada mesin ini dapat mencapai 0.001 mm 

sehingga harapan dengan ketelitian tersebut benda yang melalui langkah 

machining ini dapat presisi. Mesin CNC dapat diperintahkan dengan 

aplikasi CAD/CAM maupun aplikasi CAM pada inventor. 

 



 
 

Gambar 3. Mesin CNC FELLER FVP-1000 

( Lab. CNC Produksi Fakultas Teknik UNY) 

 

2. Mesin Gerinda Permukaan. 

 

Gambar 4. Grinding Machine Surface 

(Lab. Pemesinan Fakultas Teknik UNY)  

Grinding Machine Surface diatas buatan INDIA bermerk Alex Machine 

Tools Model BOMBAY-400-662 H208. Dengan ukuran batu gerinda 200 x 13 

x 31 x1.75 mm, Motor listrik kapasitas 0.75 kW 3 Phase 1 HP, Spindell speed 

2800 rpm, maksimal ukuran benda 275 mm. Dengan aplikasi produk sebagai 

karbida disinter, kompresor, mesin, bit alat, blok mesin, roda gigi, rangka 

mesin, pelat katup, alnico, karbon, besi cor, logam serbuk, cincin kopling, 

batang penghubung, poros engkol dll. 

 



3. Mesin Frais Milling 

 

 

Gambar 5 . Mesin Frais Universal. 

(Lab.Pemesinan FT UNY) 

Mesin frais universal adalah suatu jenis mesin frais yang memiliki 

kedudukan arbor yang dapat dipasang pada spindel posisi mendatar dan juga dapat 

dipasang pada posisi tegak, karena pada umunya disediakan spindel kepala tegak. 

Dengan demikian pemasangan alat potongnya/pisau dapat dilakukan pada posisi 

mendatar dan juga vertikal, sehingga tidak hanya menggunakan jenis alat potong 

atau pisau mantel/helik (Plain milling cutter) saja, akan tetapi juga dapat 

menggunakan jenis alat potong lainnya yang dipasang pada posisi tegak. Selain itu 

mesin frais universal memiliki ciri/tanda, yaitu mejanya dapat digeser pada derajat 

tertentu untuk memfasilitasi pada saat melakukan pengefraisan helik. 

4.  Plasma Cutting. 

Plasma secara garis besar adalah gas terionisasi. Suatu gas dikatakan 

terionisasi jika terdiri dari atom-atom yang terionisasi bermuatan positif (ion) 

dan elektron yang bermuatan negatif. Plasma terbentuk dari gas terionisasi di 

dalam tabung, yang digolongkan menjadi dua yaitu terionisasi lemah dan 

terionisasi kuat. Busur plasma cutting berada di kisaran 25.000 ° C. Fungsi 

dari plasma cutting digunakan untuk memotong bahan dari alas meja. 



 

         

Gambar 6. (a) Mesin plasma Cutting & (b) Tabung Gas Cutting. 

(Lab. Fabrikasi FT UNY) 

D. Identifikasi Alat Yang Dibutuhkan. 

 Pada penggunaan mesin diperlukan alat pendukung agar proses 

pembuatan komponen alas meja dan cetakan sesuai dengan dimnensi yang 

diperlukan. Beberapa alat bantu yang digunakan adalah sebagi berikut : 

Tabel 2. Proses pengerjaan 
 

No Proses Pengerjaan Mesin Alat / Perkakas 

1 Proses    identifikasi 

gambar kerja 

 Aplikasi Inventor. 

2 Pengukuran bahan  Penggores, Mistar Baja, 

Penyiku, & Rol Meter 

3 Pemotongan bahan Mesin    gergaji potong Sarung Tangan,      

Kacamata, Ragum, & 

Saw    Machine 
 4 Pemotongan dengan 

Plasma Cutting 

Mesin Plasma Cutting Kacamata las, Smith   

Tang, Sarung Tangan & 

Apron  
 

 
4 Proses Pengefraisan Mesin Frais  End Milll, Kacamata, 

Gambar Kerja, M is t a r  

I n gs u t  & S i ku  

5 Proses Granding 

 

Mesin Granding 

 
Batu Gerinda, Siku, 

Gambar Kerja, &Majun 

6 Proses CNC   Mesin CNC Milling Kacamata, End Mill  4 

mm, End Mill  2 mm, 

Mistar Ingsut, & Gambar 

Kerja 



 


