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BAB IV 

PROSES, HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses dalam perbaikan rangka engine stand T1 Timor S515I ini mencakup 

perancangan, persiapan komponen, pembuatan, dan pemasangan komponen. 

Sistematika proses-proses tersebut mengacu pada bab sebelumnya. Hasil produk 

merupakan barometer keberhasilan dalam perbaikan produk. Hal tersebut dapat di 

lihat dari kualitas fisik produk dan efisiensi bentuk. Pembahasan merupakan ulasan 

dari proses  perancangan dan perbaikan yang  telah  dilakukan.  Berikut uraian 

proses, hasil dan pembahasan dari Proyek Akhir ini : 

A. Identifakasi awal 

1) Pada panel engine stand T1 Timor S515i tidak ada indikatornya dan terbuat 

dari alumunium. 

 

Gambar 1. panel awal 

2) Pada rangka stand cat sudah mengelupas serta berkarat. Diperlukan 

perbaikan berupa pengecatan ulang karena dapat menyebabkan kerusakan 

pada rangka berupa keropos. 
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Gambar 2. Kondisi rangka 

 

3) Bagian dudukan radiator keluar dari rangka. Hal ini mengakibatkan 

benturan antar stand saat ditata. 

 

 Gambar 3. Posisi dudukan radiator yang keluar dari rangka 

4) Diperlukan pengantian mounting karena kondisunya sudah rusak dan 

diganti dengan mounting yang baru yaitu mounting duduk karena dengan 

mounting duduk posisi engine rata dengan rangka stand dan posisinya akan 

terlihat rapi. 
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Gambar 4. Foto mounting lama 

5) Diperlukan pembuatan dudukan relay dan  fuse supaya  tidak mengantung. 

 

Gambar 5. Posisi dudukan awal relay dan fuse 

B. Proses Pengerjaan  

      Pengerjaan ini meliputi penggantian  panel depan, pengantian mounting, 

penggeseran dudukan radiator, pemindahan dan pembuatan dudukan relay dan 

fuse, pengecatan rangka stand, dan perakitan engine ke rangka. 

1. Menggeser posisi dudukan radiator 

a. Melepas dudukan radiator 
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Proses yang pertama adalah pemotongan dudukan lama dengan 

gerinda pada proses ini cukup sulit karena posisi besi yang sudah 

menempel. Setelah terlepas maka haluskan pada bagian sisa pengelasan 

dudukan lama yang terdapat pada rangka. Berikut ini proses 

pemotongan dudukan radiator: 

 

Gambar 6. Proses pemotongan dudukan radiator 

b. Memasang dudukan radiator 

Langkah pertama adalah dengan mengukur dudukan radiator 

sesuai dengan desain baru yaitu pengeseran sebesar 1 cm. Langkah 

kedua adalah memasang dudukan dengan cara dilas titik terlebih 

dahulu, las titik digunakan untuk melihat kelurusan pada dudukan 

radiator. Langkah terakhir jika dudukan sudah benar lurus maka las 

bagian penuh dudukan dengan las litrik sambungan tumpul. Berikut ini 

proses pemasangan dudukan radiator yang baru: 
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Gambar 7.  Proses pemasangan dudukan baru 

Berikut hasil dari pengeseran dudukan radiator: 

 

 

           Gambar 8. Posisi dudukan radiator setelah di geser 

2. Mengamplas semua permukaan cat lama dan permukaan yang berkarat. 

        Setelah proses pengeseran dudukan radiator bagian besi yang 

disambung menggunakan las listrik dibersihkan dengan sikat kawat. Pada 

bagian hasil las yang tidak rata dihaluskan dengan gerinda. Lalu 

membersihkan bagian cat yang lama yaitu menggunakan remover supaya 
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cat lama mengelupas semua lalu amplas dan air sehingga permukaan besi 

terlihat halus. Penggunaan air dari proses pengamplasan ini yaitu untuk 

mengurangi debu dan mengurangi kotoran yang menempel pada amplas. 

Pengamplasan juga cukup memakan waktu karena harus benar-benar 

bersih karena jika tidak bersih pada saat pengecatan akan memiliki hasil 

yang tidak rata. Berikut ini proses membersihkan cat dengan amplas : 

 

Gambar 9. Proses pengamplasan 

3. Proses pendempulan  

Proses pendempulan dilakukan pada bagian siku siku atau lubang 

sisa pengelasan serta hasil las yang kurang rata dihaluskan dengan dempul. 

Dempul yang digunakan adalah dempul yang tahan tehadap karat dan adesi 

yaitu adalah jinis epoxy putty. Proses pendempulan ini dilakukan beberapa 

tahap sampai permukaanya rata. Tahap pertama dengan pendempulan 

sampai menutup celah pada bekas las lalu tunggu hingga dempul benar 

benar kering. Tahap kedua yaitu haluskan dengan amplas. Proses 

pendempulan ini dilakukan sampai permukaan yang didempul rata dan 

halus. Untuk finishing dari pendempulan ini di amplas menggunakan amplas 
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tang tidak terlalu kasar seperti amplas berukuran 300. Berikut ini adalah 

gambar proses pendempulan: 

 

Gambar 10. Proses pendempulan 

4. Proses penyemprotan cat lapisan awal atau epoxy. 

Setelah proses dempul sudah benar-benar halus lalu proses 

selanjutnya adalah epoxy. Epoxy yang digunakan adalah epoxy yang 

mengandung lacquer acrylic resin dengan epoxy jinis ini maka 

pengeringanya tidak memerlukan waktu yang lama. Penyemprotan 

dilakukan pada seluruh bagian rangka. Proses ini dilakukan supaya lapisan 

cat lebih awet, tidak mudah berkarat dan tidak mudah mengelupas. Proses 

ini dilakukan beberapa kali karena ketikan penyemprotan epoxy tidak rata 

akan mempengaruhi hasil cat. Tahap yang berikutnya yaitu penyemprotan 

secara merata pada setiap bagian sampai semua permukaan tertutup cat 

epoxy secara merata. Setelah lapisan epoxy ini mengering cek kembali 

pada setiap bagian apakah sudah rata dan hasil halus atau masih ada cat 

yang pudar atau meleleh sehingga menyebabkan tidak rata. Jika masih ada 

hal yang seperti itu masih bisa dilakukan pengamplasan menggunakan 



54 

 

amplas 360 sampai amplas 600 sampai permukaan halus dan rata. Berikut 

ini adalah proses dari penyemprotan epoxy : 

 

 

Gambar 11. Proses awal penyemprotan lapisan epoxy 

 

Gambar 12. Hasil setelah di epoxy 

5. Pengecatan rangka engine stand  

  Proses terakhir pada modifikasi rangka engine stand T1 Timor S515i 

adalah pengeatan. Sebelum dilakukan pengecatan perlu dilakukan 

pengecekan apakah seluruh bagian sudah tertutup lapisan epoxy secara 
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merata.  Pengecatan ini dilakukan agar rangka yang dicat tidak mudah 

berkarat. Pada saat proses pengecatan penyemprotan cat dilakukan dua kali. 

Yang pertama yaitu dengan penyemprotan dengan lapisan yang tipis . Pada 

tahap kedua yaitu penyemprotan cat kembali meratakan cat yang pertama. 

Setelah pengecatan selesai lalu semprot dengan clear supaya hasil 

pengecatan menjadi mengkilap,melindungi cat dan menambah umur cat. 

Berikut ini gambar hasil pemberian warna yang dilakukan : 

 

Gambar 13. Hasil dari finishing 

6. Proses pembuatan dudukan relay dan fuse. 

Pada proses ini diperlukan karena dudukan relay dan fuse tidak efisien 

dari segi posisi dan bentuk yang memakan tempat. Pada proses ini 

memerlukan plat besi. Meskipun terlihat sepele namun ini juga penting 

karena jika kabel pada relay dan fuse tidak tertata dapat meyebabkan konslet 

pada kabel dan kabel dapat terbakar. Tahap pertama yaitu pengukuran untuk 

panjang plat besi. Setelah di tentukan panjangnya kemudian beri lubang 

dengan bor listrik, lubang ini digunakan untuk baut pada pemasangan relay. 

Setelah itu kemudian las plat besi tadi untuk di beri pangkuan pada stand. 
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Meskipun hanya dudukan relay dan  fuse  bagian ini juga perlu dilakukan 

pengecatan supaya terhindar dari karat dan erosi yang akan menyebabkan 

kerusakan dan keoposan. Berikut ini adalah gambar dari hasil dudukan relay 

dan fuse : 

 

Gambar 14. Dudukan relay dan fuse 

7. Proses pemasangan mounting 

  Setelah proses sudah selesai kemudian rangka yang sudah dirubah 

dan siap dipasangi engine maka mounting duduk yang baru dipasang lalu 

dikencangkan sesuai torsi yang dianjurkan kemudian pasang engine. 
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Gambar 15. Engine stand dengan mounting duduk 

8. Proses pemasagan panel acrylic  pada rangka stand. 

   Pemasangan panel acrylic ditempatan di rangka yang sudah jadi 

terlebih dahulu baut panel acrylic supaya pada saat pemasangan komponen 

lain panel tidak lepas. Selanjutnya adalah merakit komponen kunci kontak, 

speedo meter, dan soket diagnosis. Pemasangan komponen pada panel 

acrylic dilakukan dengan cara memasang komponen sesuai dengan tempat 

yang telah dibuat pada panel. Pada pemasangan soket diagnosis perlu di beri 

kunci berupa perekat dibagian belakang supaya tidak terjadi pergeseran 

maupun kerusakan akibat dari seringnya di gunakan praktik. Berikut ini 

hasil pemasangan acrylic  pada stand dan pemasangan komponen pada 

papan acrylic sebagai dudukan : 
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Gambar 16. Acrilyc yang sudah terpasang 

 

C. Hasil 

1. Hasil modifikasi 

Hasil modifikasi rangka engine stand  T1 Timor S515i sesuai 

dengan rancangan yang sudah dipersiapkan dari awal langkah perancangan. 

Yaitu pengeseran posisi dudukan radiator, menganti dudukan radiator, 

menganti papan arcylic, membuat dudukan fuse dan relay dan pewarnaan 

ulang. Hasil perbaikan rangka engine stan T1 Timor S515i dapat dilihat 

pada gambar berikut.  

Berikut gambar hasil pembuatan rangka engine stand T1 Timor 

S515I gambar tersebut diambil dari tampak depan : 
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Gambar 17. Hasil perbaikan rangka dari depan 

 

Berikut gambar hasil pembuatan rangka engine stand T1 Timor 

S515i gambar tersebut diambil dari tampak samping : 

 

Gambar 18. Hasil perbaikan rangka dilihat 

             Berikut adalah gambar dari belakang perbahan kondisi 

dudukan engine: 
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Gambar 19. Hasil setelah diganti mounting 

Berikut gambar hasil perubahan pada dudukan radiator pada 

rangka engine stand TI Timor S515i tampak samping : 

 

Gambar 20. Hasil perubahan dudukan radiator 

Berikut gambar hasil pembuatan dudukan untuk fuse dan relay: 
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Gambar 21. Hasil dudukan relay dan fuse 

2. Hasil modifikasi rangka ketika engine sudah dipasang 

Berikut ini adalah gambar ketika engine stand T1 Timor 

S515i sudah siap untuk digunakan praktek kembali : 

 

Gambar 22. Hasil akhir  

3. Hasil pengujian rangka 

Pengujian dilakukan setelah engine stand dan komponen 

lainya terpasang pada rangka yang sudah dimodifikasi. Hasilnya 

radiator tidak berbenturan / menyangkut pada engine stand lain saat 

ditata. Berikut adalah gambar engine stand saat ditata: 



62 

 

 

Gambar 23. Hasil engine stand ketika ditata sesudah di rubah 

dudukan radiator 

Pembuatan dudukan fuse dan relay menyebabkan fuse dan 

relay tidak mengantung, sehingga penempatan kabel lebih rapi dan 

kemungkinan kecil terjadi hubungan arus pendek listrik.  

 

Gambar 24. Dudukan fuse dan relay 

Pengujian cat yaitu kerataan cat ketika saya raba kerataan cat 

cukup rata, daya kilap pengecatan cat terlihat mengkilap, daya tahan 

cat ketika terkena panas dan zat cair berupa soalr, bensin, oli cat tidak 

mengelupas sehingga cat dikatakan baik. Berikut hasil pengecatan T1 

Timor S515i: 
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Gambar 25. Hasil pengecatan 

D. Pembahasan 

Pada proses modifikasi rangka engine stand T1 Timor S515i 

terdapat langkah-langkah pengerjaannya dan kendala yang terjadi serta 

solusi untuk mengatasinya yaitu antara lain : 

a. Proses perubahan dudukan radiator pada rangka engine stand T1 timor 

S515i dilakukan dengan langkah pertama pemotongan dudukan awal 

dengan rangka, mengukur dudukan baru yang akan dipasang dudukan 

baru, menentukan posisi dan sudut pada rangka, pengelasan dudukan 

radiator di posisi yang baru, merapikan sisa las yang menonjol pada 

rangka dan yang terakhir adalah proses finishing. 

Pada proses pengeseran dudukan radiator mengalami kesulitan 

pada saat pemotongan dudukan yang lama dikarenakan bentuk plat 

yang siku sehingga pada saat pemotongan mata gerinda mleset sehingga 

mengakibatkan mata gerinda pecah. 

 Untuk mengatasi kendala tersebut diambil solusi yaitu dengan 

pemotongan mengunakan gergaji besi supaya proses peemotongan 
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tidak membahayakan mahasiswa yang ada disekitar pengerjaan 

modifikasi. 

b. Proses  design pada pembuatan panel untuk menentukan ukuran panel, 

posisi komponen seperti lampu indicator, kunci kontak, kotak diagnosa. 

Setelah proses design selanjutnya mencetak gambar design sesaui 

ukuran design hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan ukur dan 

penempatan ukuran pada panel yang baru. Setelah design sudah benar 

maka antar ke jasa cetak acrylic. 

 Kendala yang dialami pada proses ini adalah tidak bisa ditunggu 

hasil cetakan acrylic karena antri yang cukup banyak sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama sekitar 4 hari sampai 7 hari. 

c. Proses pengecatan pada rangka engine stand T1 Timor S515i terdapat 

kendala pada hasil penyemprotan terdapat bintik-bintik sehingga perlu 

pengamplasan dan pewarnaan ulang. Untuk mengatasi kendala tersebut 

maka setiap setelah selesai penyemprotan cat langsung bersihkan spray 

gun. 

d. Proses pengantian mounting tidak memiliki kendala karena didukung 

dengan peralatan yang lengkap mulai dengan kunci serta derek untuk 

mengangkat engine. 
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