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BAB III 

PROSES PEMBUATAN 

A. Diagram Alir Pembuatan 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Pembuatan 

Mulai 

Identifikasi Gambar Kerja 

Persiapan Bahan: 

 

Persiapan Alat: 

 

Standar Operasional Production (SOP) 

Proses Pemotongan dan Pengukuran Bahan 

 
Penggabungan Part 

 
Tack Weld 

 

Cek 

Dimensi 

Perbaiki 

 

Las Penuh 

 

Uji Fungsional 

 

Uji Kinerja 

 

Selesai 

Cek 

Dimensi 

Yes 

Perbaiki 

 

Yes 
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B. Proses Pembuatan 

Tabel 3.1. Proses Pembuatan Tuas Pengungkit Kompor  

 

NO Gambar Ilustrasi Proses Langkah Kerja Mesin dan ALat Waktu 

(Menit) 

1.  

 
 

a. Pengamatan 

Gambar kerja 

a. Cermati dan pahami gambar kerja  5 

2.  

 
 

a. Proses 

Pengukuran 

bahan yang 

akan dipotong 

a. Ukur bagian-bagian yang akan dipotong 

menggunakan mistar gulung dan spidol serta 

penggores. 

a. Mistar Gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Penitik Palu 

5 

3.  

 
 

 

 

 

a. Pemotongan 

Bahan Untuk 

Membuat Tuas 

Pengungkit 

a. Ukur bahan menggunakan mistar gulung. 

b. Tandai atau gambar bahan sesuai ukuran pada 

gambar kerja. 

c. Melakukan  pemotongan dengan menggunkan 

gerinda potong sesuai gambar yang sudah ditandai 

tadi. 

d. Pada Bagian yang menggunkan sudut, potong 

sudut drngan kemiringan 30o 

 
 
 

a. Mistar  gulung  

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Gerinda potong  

e. Kacamata 

f. Wearpack 

g. Airplug 

30 
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4.  

 
 

a. Pengelasan part 

yang sudah 

dibuat 

seblumnya 

untuk membuat 

tuas pengungkit 

a. Setting part yang sudah dibuat sesuai dengan 

gambarkerja 

b. Pada bagian yang menyiku gunakanpenggaris siku 

agar hasil pengelasan bisa siku sempurna. 

c. Las menggunkan mesin las MIG 

d. Las sesuai dengan gambar kerja 

e. Pegangi benda  kerja dengan menggunkan kelm C 

agar memudahkan dalam proses pengelasan 

a. Penggaris siku 

b. Mesin las MIG 

c. Sarung tangan  

d. Topeng las 

e. Wearpack 

f. Klem C 

 

30 

5.  

 

a. Pemotongan 

Bahan dan 

pengeboran 

untuk membuat 

base kompor 

a. Ukur bahan menggunakan mistar gulung. 

b. Tandai atau gambar bahan sesuai ukuran pada 

gambar kerja. 

c. Melakukan  pemotongan dengan menggunkan 

gerinda potong sesuai gambar yang sudah ditandai 

tadi. 

d. Potong bahan dengan menggunakan mesin 

pemotong plat. 

e. Kemudian titik untuk melakukan pengeboran 

menggunakan penitik sesuai gambar kerja 

f. Melakukan pengeboran menggunakan borduduk 

dengan diameter lubang Ø8 mm 

 

a. Mistar  gulung  

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Mesin 

pemotong plat. 

e. Penitik 

f. Palu 

g. Kikir halus 

h. Mata bor Ø8 

mm 

i. Mesin bor 

duduk 

j. Wearpack 

k. Kacamata 

l. Ragum 

30 
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6.  

 
 

 

 

 

a. Pemotongan 

besi beton 

untuk part 

bagian 

pengunci 

 

a. Ukur bahan dan tandai bahan sesuai gambar 

kerja. 

b. Potong bahan menggunakan gerinda potong. 

c. Kemudian lakukan penekukan sesuai dengan 

gambar kerja 

d. Ukur kembali benda kerja. 

a. Mistar gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Gerinda 

potong 

e. Mesin 

penekuk 

f. Kacamata 

g. Airplug 

h. wearpack 

20 

7.  

 
 

a. Pengelasan 

semua part tuas 

pengungkit 

 

a. Lakukan penggabungan setiap part sesuai dengan 

gambar kerja. 

b. Lakukan pengelasan dengan menggunakanmesin 

las MIG 

c. Ukur dan rapikan kembali hasil lasan dengan 

menggunakan gerinda penghalus 

a. Penggaris siku. 

b. Mistar gulung 

c. Mesin las MIG 

d. Gerinda 

penghalus. 

e. Wearpack 

f. Airplug 

g. Kacamata 

 

20 

Total Waktu 140 

 

 

 

 

 

 

 

Part pengunci 
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Tabel 3.2. Proses Pembuatan Pengunci 

 

NO Gambar Ilustrasi Proses Langkah Kerja Mesin dan ALat Waktu 

(Menit) 

1.  

 
 

a. Pengamatan 

Gambar kerja 

b. Cermati dan pahami gambar kerja  5 

2.  

 
 

a. Proses 

Pengukuran 

bahan yang 

akan dipotong 

b. Ukur bagian-bagian yang akan dipotong 

menggunakan mistar gulung dan spidol serta 

penggores. 

a. Mistar Gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Penitik Palu 

5 

3. Ada 2 part yang dibuat 

 

a. Pemotongan 

Bahan Untuk 

pengunci. 

(bagian 

pengunci 

menggunakan 

kunci jok motor 

Suzuki Shogun 

110) 

a. Ukur bahan menggunakan mistar gulung. 

b. Tandai atau gambar bahan sesuai ukuran pada 

gambar kerja. Gambar ukuran 45 x 35 mm 

c. Melakukan  pemotongan dengan menggunkan 

mesin pemotong plat. 

a. Mistar  gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Mesin 

pemotong plat 

e. Kacamata 

f. Wearpack 

g. Airplug 

15 

4.  

 

 
 

 

a. Pengeboran 

plat yang 

sebelumnya 

sudah 

a. Melakukan proses pemberian titik pada benda 

kerja dengan menggunakan penitik. Sesuai gambar 

kerja. 

b. Melakukan pengeboran menggunakan bor duduk 

dengan diameter bor Ø6 mm 

a. Penggaris 

b. penitik 

c. palu 

d. Wearpack 

e. Kacamata  

15 
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dilakukan 

pemotongan 
c. Merapikan hasil pengeboran dengan menggunakan 

kikir halus. 

f. Ragum 

g. Mesin bor 

duduk 

h. Mata bor 

Ø6mm 

 

5.  

 

 
 

a. Pengelasan part 

yang tadi dibuat 

dengan 

pengunci 

a. Seting posisi benda kerja sebelum dilas. 

b. Teckweld dengan mesin las MIG dan cek ukuran 

dan posisi apakah sudah benar atau belum. 

c. Setelah yakin posisi sudah benar las penuh benda 

kerja dengan menggunakan mesin las MIG. 

d. Kemudian rapikan hasil las dengan gerinda 

penghalus. 

 

a. Penggaris 

b. Penggaris siku 

c. Sarung tangan 

d. Topeng las 

e. Wearpack 

f. Ragum 

g. Mesin las MIG 

h. Gerinda tangan 

penghalus 

30 

Total Waktu 70 

 

 

 

 

dibor 
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Tabel 3.3. Proses Pembuatan Dudukan Pengunci dan pengungkit 

 

NO Gambar Ilustrasi Proses Langkah Kerja Mesin dan ALat Waktu 

(Menit) 

1.  

 
 

a. Pengamatan 

Gambar kerja 

a. Cermati dan pahami gambar kerja  5 

2.  

 
 

a. Proses 

Pengukuran 

bahan yang 

akan dipotong 

a. Ukur bagian-bagian yang akan dipotong 

menggunakan mistar gulung dan spidol serta 

penggores. 

a. Mistar Gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Penitik Palu 

5 

3. Masing – masing ada 2 

part yang dibuat 

Plat siku ukuran 

40x40x3 mm 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemotongan 

Bahan plat siku 

ukuran 

40x40x3 mm. 

b. Pemotongan 

bapan plat 

easer tebal 2.5 

mm 

 

a. Ukur bahan menggunakan mistar gulung. 

b. Tandai atau gambar bahan plat siku sesuai 

ukuran pada gambar kerja. 

c. Melakukan  pemotongan dengan menggunkan 

mesin gerinda potong untuk memotong plat 

siku dan mesin pemotong plat untuk 

memotong plat easer. 

d. Merapikanbagianyang tajam dengan 

menggunkan kikir. 

a. Mistar  gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Mesin gerinda 

potong. 

e. Mesin pemotong 

plat 

f. Kacamata 

g. Wearpack 

h. Airplug 

30 
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Plat easer tebal 2.5 mm 

 
4. Plat siku 

 
 

 

 

a. Pengeboran 

bahan plat siku 

yang 

sebelumnya 

sudah 

dilakukan 

pemotongan 

b. Pengeboran 

plat easer yang 

sudah dipotong 

a. Melakukan proses pemberian titik pada benda 

kerja dengan menggunakan penitik. Sesuai 

gambar kerja. 

b. Melakukan pengeboran menggunakan bor 

duduk dengan diameter bor Ø16 mm untuk 

plat siku dan mata bor Ø6 mm untuk plat easer 

c. Merapikan hasil pengeboran dengan 

menggunakan kikir halus. 

a. Penggaris 

b. penitik 

c. palu 

d. Wearpack 

e. Kacamata  

f. Ragum 

g. Mesin bor duduk 

h. Mata bor Ø16mm 

dan Ø6 mm 

 

30 
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Plat easer 

 
 

5.  

 
 

a. Pengelasan 

part yang tadi 

dibuat. 

Menjadi satu 

sesuai dengan 

gambar kerja 

a. Seting posisi benda kerja sebelum dilas. 

b. Teckweld dengan mesin las MIG dan cek 

ukuran dan posisi apakah sudah benar atau 

belum. 

c. Setelah yakin posisi sudah benar las penuh 

benda kerja dengan menggunakan mesin las 

MIG. 

d. Kemudian rapikan hasil las dengan gerinda 

penghalus. 

 

a. Penggaris 

b. Penggaris siku 

c. Sarung tangan 

d. Topeng las 

e. Wearpack 

f. Ragum 

g. Mesin las MIG 

h. Gerinda tangan 

penghalus 

30 

Total Waktu 100 
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Tabel 3.4. Proses Pembuatan Klem Sulur 

 

NO Gambar Ilustrasi Proses Langkah Kerja Mesin dan ALat Waktu 

(Menit) 

1. Klem sulur bawah 

 
 

Klem sulur atas 

 
 

a.  Pengamatan 

Gambar kerja 
a. Cermati dan pahami gambar kerja  5 

2.  

 
 

a. Proses 

Pengukuran 

bahan yang 

akan dipotong. 

a. Ukur bagian-bagian yang akan dipotong 

menggunakan mistar gulung dan spidol serta 

penggores. 

a. Mistar Gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

d. Penitik Palu 

5 

3. Klem sulur bawah 

 

 

 

a. Pemotongan 

Bahan plat 

easer tebal 0.5  

mm 

a. Ukur bahan menggunakan mistar gulung. 

b. Tandai atau gambar bahan plat siku sesuai ukuran 

pada gambar kerja. 

a. Mistar  gulung 

b. Penggaris 

c. Penggores 

60 
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Klem sulur atas 

 

 
 

b. Pembentukan 

benda kerja 

 

c. Melakukan  proses pemotongan dengan 

menggunkan  mesin pemotong plat. 

d. Merapikan bagian yang tajam dengan 

menggunkan kikir. 

e. Kemudian bentuk dengan cara memukul bagian 

yang akan dibentuk menggunakan palu plastik dan 

besibeton Ø5 mm  dengan beralaskan cetakan 

radius dibawah platnya.bentuk radius dengan 

ukuran sesuai dengan gambar kerja. 

f. Kemudian ukur kembali benda kerja. 

 

d. Mesin gerinda 

potong. 

e. Mesin 

pemotong plat 

f. Kacamata 

g. Wearpack 

h. Airplug 

Total Waktu 70 
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Tabel 3.5. Proses Finishing 

 

NO Gambar Ilustrasi Proses Langkah Kerja Mesin dan ALat Waktu 

(Menit) 

1.  

 

a. Proses 

Finishing 

pendempulan 

dan 

pengecatan. 

a. Siapkan mesin gerinda portable beserta 

perlengkapanya. 

b. Lakukan penggerindaan bekas las-lasan yang 

kurang rapi agar pada saat pengecetan terlihat 

rata. 

c. Selanjutnya lakukan pengamplasan agar hasil 

terlihat halus. 
d. Ukuran amplas mula-mula menggunakan  

ukuran kekasaran 800 dan dilanjutkan dengan 
kekasaran 1000. 

e. Langkah terakhir yaitu pengecatan. 
f. siapkan spray gun dan kompresor untuk 

pengecatan dasar. 
g. siapkan bahan cat dasar yang telah diberi tiner. 
h. semprot rangkadengan tahapan dari atas ke 

bawah 
i. tunggu sampai kering 
j. setelah itu cat dengan cat pelapis.(khusus 

untuk tuas pengungkit harus menggunakan cat 
tahan panas, yang menggunakan cat semprot) 
 

a. Gerinda tangan 

b. Amplas 800 – 

1000 

c. Spray gun 

d. Kompresor 

e. Dempul 

f. Cat tahan 

panas 

g. Wearpack 

h. Masker 

i. Sarung tangan 

 

720 

Total Waktu 730 

 Waktu total untuk pembuatan mekanisme pengungkut kompor adalah 1110 menit ditambah waktu istirahat 90 menit jadi total 

waktu pembuatan mekanisme pengungkit kompor ditambah dengan waktu istirahat adalah 1200 menit atau setara dengan 20 jam.


