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BAB III 

PROSES PEMBUATAN 

A. Flowchart Pembuatan Body 
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Persiapan Bahan: 

 

Persiapan Alat: 
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Gambar 4.  Flowchart Pembuatan Body 

B.  Proses Pembuatan 

Tabel 03. Ttabel Proses Pembuatan Body 

No. Gambar dan nama 

pengerjaan 

Alat  / Mesin yang 

di gunakan 

Langkah kerja Keterangan 

1. Pembuatan Tutup Tungku : 

a. Rangka tutup tungku 

b.  

 
 

 Geringa duduk 

 Gerinda tangan 

 Roll meter 

 Penggaris 

 Penggores 

 Mesin Press Plat 

 Mesin las MIG 

 Mesin Roll  

 

a. Menyiapkan alat dan bahan. 

b. Menggerinda plat eser dengan 

tebal 2,5 mm hingga membentuk 

setengah lingkaran dengan Ø 89 

cm sebanyak dua buah. 

c. Membuat mal dengan mengikuti 

gambar yang sudah ada 

d. Menggerinda bagian tengah 

dengan  mengikuti mal yang 

sudah dibuat seperti pada gambar 

kerja. 

e. Melakukan penyambungan dua 

buah setengah lingkaran yang 

sudah dipotong dengan cara 

manual. 

f. Melakukan pengelasan MIG pada 

sambungan plat pada tutup untuk. 

g. Memotong besi beton Ø5 mm 

sepanjang 280 cm dan di roll 

hingga membentuk membentuk 

lingkaran Ø 89 cm. 

h. Mengaitkann besi beton yang 

sudah di roll pada tutup 
lingkaran bagian luar sebagai 
penguat tutup. 

i. Melakukan penekanan dengan 
mesin press pada tutup lingkaran 
bagian dalam. 

j. Penyambungan plat tempat mur 

dan baut sebagai penguat pada 

tutup lingkaran bagian luar 

seperti pada gambar kerja.  

Keselamatan 

kerja: 

Wearpack, 

sarung 

tangan, 

kacamata, 

earphone . 
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2 Pembuatan tungku utama : 

a. Rangka tungku utama 

 
 

 

 Mesin roll 

 Mesin las 

SMAW 

 Gerinda duduk 

 Gerinda tangan 

 Roll meter 

 Penggaris  

 Penggores  

 Kikir  

 Jangka  

a. Memotong plat dengan tebal 20 

mm membentuk persegi panjang 

dengan ukuran 270 x 90 cm.  

b. Mengerol plat persegi panjang 

hingga membentuk lingkaran 

dengan Ø 89 cm. 

c. Melakukan pengelasan pada plat 

yang sudah di roll untuk 

menyambungkan plat menjadi 

seperti tong. 

d. Memotong plat strip dengan 

panjang 280 cm Ø 89 cm. 

e. Melakukan pengerolan plat strip 

hingga membentuk lingkaran dan 

dilas ujungnya.. 

f.  Memotong plat strip dengan 

ukuran 20x20 mm sebanyak 6 

buah. 

g. Melaukan pengeboran pada titik 

pusat plat strip persegi. 

h. Membagi dan menitik dengan 

penggores pada plat strip yang 

sudah yang berbentuk lingkaran 

menjadi 8 titik pada tepi 

lingkaran. 

i. Melakukan pengelasan plat strip 

persegi sebanyak 8 buah pada tiap 

titik yang sudah di titik pada tepi 

lingkaran. 

j. Melakukan pengelasan ring 

penguat dengan tebal 40 mm dan 

ukuran Ø 88 cm pada bagian 

samping  pada ketinggian 45 cm 

pada tong. 

 

Keselamatan 

kerja: 

Wearpack, 

sarung 

tangan, 

kacamata, 

earphone . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


