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ABSTRAK 

 

Crucible furnace prototype memiliki mekanisme pengungkit kompor. Tujuan 

pembuatan mekanisme pengungkit kompor pada pada Crucible furnace prototype 

adalah mengetahui : (1) bahan yang digunakan, (2) alat dan mesin yang digunakan, (3) 

cara pembuatan, (4) waktu yang diperlukan dalam pembuatan, (5) hasil uji fungsi dari 

mekanisme pengunkit kompor dan hasil uji kinerja dari Crucible furnace prototype. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan mekanisme pengungkit kompor  

yaitu : (1) menentukan bahan yang akan digunakan, (2) memilih alat dan mesin yang 

akan digunakan, (3) langkah-langkah pembuatan mekanisme pengunkit kompor, (4) 

melakukan uji pada mekanisme pengungkit kompor. 

Mekanisme pengungkit kompor pada Crucible furnace prototype memiliki 

beberapa bagian yaitu : Tuas pengungkit, bagian pengunci, bagian dudukan pengunci 

dan pengungkit, bagian klem untuk sulur. (1) Mekanisme pengungkit kompor terbuat 

dari bahan : Tuas pengungkit pipa baja dengan spesifikasi diameter 20 x18 mm, 18 x16 

mm dan plat eyser dengan spesifikasi tebal 2.5mm dan besi beton ukuran Ø5 mm, 

pengunci plat eyser dengan spesifikasi tebal 2.5mm, Dudukan pengunci dan pengungkit 

menggunakan plat siku 40x40x3 mm dan plat eyser tebal 2.5 mm, Klem sulur plat eyser 

dengan tebal 0.5 mm, (2) Alat dan mesin yang digunakan dalam pembuatan mekanisme 

pengungkit kompor adalah Gergaji  Tangan , Gerinda  Potong, Gerinda Tangan, Kikir, 

Penggores, Mesin Las MIG, Mesin Bor, Roll Meter, Mistar Baja, Penggaris, Siku, 

Penitik, Tang, Sarung tangan, Topeng las, (3) Proses pembuatan komponen mekanisme 

pengungkit kompor Crucible furnace prototype sesuai dengan langkah kerja proses 

pengukuran, pemotongan, perakitan, pengelasan dan pengecatan, (4) Waktu yang 

diperlukan untuk membuat mekanisme pengungkit kompor adalah 20 jam. (5) Hasil uji 

fungsi dari mekanisme pengungkit kompor dan uji kinerja dari Crucible furnace 

prototype : Tuas dapat menahan beban kompor dengan baik, pengunci dapat menahan 

beban dari kompor, Dudukan pengunci dan pengungkit dapat memegang pengunci 

danTuas Pengungkit dengan baik, Klem sulur dapat memegang sulur dengan baik. 

 

 

 

Kata kunci : Tuas Pengungkit,Pengunci, Dudukan Pengunci dan pengungkit, dan Klem 

Sulur. 

 

 

 

 

 

 

 


