
 
 

14 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambar Mesin 

 

 

Gambar 3. Mesin Bandsaw 
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B. Spesifikasi Alat 

Pada mesin bandsaw yang kami buat terdapat beberapa bagian penting sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Spesifikasi mesin bandsaw 

Bahan Spesifikasi 

1. Bahan Rangka 

 

a. Hollow 40 x 40 x 1.75 mm 

    Pertimbangan memilih bahan ini 

yaitu: 

1) Merupakan baja hitam dengan 

kekuatan yang cukup kuat 

untuk kontruksi pada alat 

produksi 

2) Ukuran 40 x 40 x 1.75 mm 

karena ukuran tersebut sangat 

cocok diaplikasikan pada 

rangka yang kami buat, 

dimensi kotaknya tidak terlalu 

besar  

3) Dan memiliki ketebalan yang 

sudah cukup kuat untuk 

menopang  

4) Memiliki harga yang 

ekonomis. 

b. Plat Strip 30 x tebal 5,5 mm  

     Pertimbangan memilih bahan ini 

ialah: 
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1) Karena karakteristik plat strip 

yang berbentuk kotak, 

gepeng, dan tebal cocok 

untuk membuat bagian rangka 

pada dudukan cover. 

2) Kuat untuk menopang berat 

dari cover untuk alat yang 

kami miliki. 

 

2. Bahan Meja a. Hollow Galvalum 40 x 40 x 1.75 

mm 

b. Plat 

c. Plat Strip 100 x 50 x tebal 4 mm 

d. Besi siku L 40 x 40 mm 

e.  Baut M8 x 1,5 x 4 

 

3. Bahan Adjuster 

 
 
 
 
 
 

 

a. Plat eser tebal 7 mm 

        Pertimbangan memilih bahan ini 

yaitu:    

1) Karena karakteristik plat eser 

yang gepeng dan tebal cocok 

untuk membuat rangka bagian 

adjuster  

2) Kuat untuk menopang berat 

dari roda dan poros untuk pita 

gergaji yang kami miliki. 

b.   Drat baut M12 x 120 mm 
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4. Guide System a. Plat Strip 30 x tebal 5,5 mm  

    Pertimbangan memilih bahan ini 

ialah: 

1) Karena karakteristik plat strip 

yang berbentuk kotak, 

gepeng, dan tebal kuat untuk 

dudukan bearing. 

2) Kuat untuk menahan 

kestabilan dari pita gerjaji. 

 

5. Motor Lisrik a. AC 220 V 

b. 7, 27 Ampere 

c. Diameter poros motor 19 mm 

d. Putaran 1400 rpm 

     Pertimbangan untuk pemilihan 

jenis motor ini yaitu: 

1) Mudah dalam proses 

pencarian spare part kontrol 

dan perakitan. 

2) Mudah didapatkan. 

3) Memiliki putaran yang 

mencapai kualifikasi. 

 

6. Kapasitas Kerja a. Cutting height max. 300 mm 

b. Cutting width max. 200 mm 
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7. Dimensi 800 x 400 x 1410 mm 

 

8. Bantalan Poros a. Bearing UCF 

b. Bearing UCP pillow block P205 

c. Diameter dalam 25 mm 
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C. Uji Dimensi 

Perhitungan selisih ukuran dan persentase kesalahan untuk mengetahui 

prosentase kesalahan ketika proses pengerjaan. Metode yang digunakan adalah 

pengukuran menggunakan roll meter untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi 

dari semua rangka. Uji dimensi kesikuan menggunakan mistar siku bagian dalam 

dengan menempelkan dipermukaan rangka, jika terlihat ada celah berarti sudut 

tersebut belum siku. Uji dimensi kerataan yaitu dengan cara mengukur panjang 

diagonal antara sudut-sudutnya. Persentase akan mengetahui seberapa besar jika 

terjadi kesalahan. 

Tabel 6. Uji dimensi mesin bandsaw 

No Keterangan Gambar Kerja Benda Kerja Selisih Keterangan 

1. Panjang (mm) 800 mm 800 mm ±0 Baik 

2. Lebar (mm) 400 mm 400 mm ±0 Baik 

3. Tinggi (mm) 1410 mm 1410 mm ±0 Baik 

 

D. Uji Kinerja 

           Pada uji kinerja ini yang bertujuan untuk mengetahui kinerja rangka mesin 

bandsaw yang telah dibuat. Ada beberapa catatan yang diperoleh setelah uji 

kinerja, diantaranya yaitu :  

1. Rangka yang dihasilkan dapat menahan dan menopang seluruh beban dari mesin. 

2. Mampu menahan getaran yang dihasilkan oleh putaran motor ketika beroperasi 

yang menggerakan poros utama pada putaran 700 rpm. 
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E. Kelebihan-Kelebihan Pada Mesin 

Berdasarkan uji kinerja alat mesin bandsaw terdapat kelemahan-kelemahan 

yaitu: 

1. Komponen-komponen alat yang mudah dibongkar pasang. 

2. Alat yang sederhana dan mudah digunakan. 

3. Kecepatan potong yang stabil. 

4. Part-part yang mudah dicari ketika ada yang rusak. 

5. Pemotongan yang lebih cepat. 

6. Alat yang mudah dibawa kemana mana 

F. Kelemahan–Kelemahan Pada Mesin 

Berdasarkan uji kinerja alat mesin bandsaw terdapat kelemahan-kelemahan 

yaitu: 

1. Pada finishing rangka mesin bandsaw kurang rapi terutama pada bagian 

adjuster. 

2. Bahan mudah berkarat (korosi) sehingga membutuhkan perawatan yang 

berkala.   

3. Bahan rangka tidak tahan terhadap api. 

4. Mesin yang kurang minimalis. 

5. Suara mesin yang terlalu bising akibat gesekan pita gergaji dengan bearing. 

 

 


