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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

          1.1.  Latar Belakang 

                      Seiring kemajuan dunia industri yang pesat, maka setiap industri –industri yang 

ada terutama di bidang manufacture pasti ingin menjadikan usahanya maju dengan pesat, 

berdaya saing dunia. Untuk memenuhi kebutuhannya pasti di cari tenaga kerja yang 

berkualitas, handal, mandiri dan berdisiplin tinggi.  Kemampuan setiap mahasiswa dalam 

melakukan kerja praktek di lapangan dengan bersungguh-sungguh dan disiplin yang tinggi, 

akan menjadi salah satu prioritas utama untuk mengisi peluang kerja yang ada.      

                   Praktikum ini bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mengikuti 

mata kuliah Praktikum Proses Produksi, disini di ajarkan caranya menjalankan mesin-mesin, 

memakai alat-peralatan kerja bangku dan alat bantu lainnya, sehingga di harapkan semua 

praktikan mengetahui dan memahaminya.  

            Untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan standard dalam pengerjaan mesin, 

maka sangat di perlukan tenaga kerja yang sangat baik dan profesional.  Mesin-mesin yang 

ada seperti mesin bubut, mesin bor, mesin gerinda, mesin las dan lain-lain, memang di desain 

untuk melakukan salah satu jenis pekerjaan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.      

              Materi yang di berikan dan harus di selesaikan adalah cara / teknik pembuatan Baut 

Kopling Flen. Teknik untuk pembubutan, pengeboran, penguliran dan pengikiran sangat di 

utamakan dalam hal ini. Teknik-teknik ini di peroleh dari materi kuliah yang telah di 

sampaikan, maka dengan adanya praktikum ini di harapkan setiap mahasiswa dapat 
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menerapkannya dengan baik, sehingga setelah lulus dari bangku kuliah nanti bisa langsung 

siap bekerja dan bersaing dengan calon tenaga kerja lainnya. 

          

         1.2.  Perumusan Masalah 

                    Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka para praktikan (peserta 

praktek) menentukan lingkup permasalahan, diantarnya : 

1.  Bagaimana cara mengoperasikan mesin dan peralatan yang ada agar dapat di pergunakan 

dengan baik dan benar, serta sesuai prosedur yang mengacu pada Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. 

2.  Bagaimana cara proses-proses yang dapat di lakukan dalam pembuatan baut kopling flen. 

3.  Bekerjasama satu kelompok secara profesional dan aman dalam menyelesaikan tugasnya. 

 

          1.3.  Maksud dan Tujuan 

                     Maksud dan tujuan diadakan praktikum ini adalah : 

1.   Untuk memenuhi standard kelulusan mahasiswa yang telah di tetapkan universitas. 

2.  Untuk dapat mengenal dan mempergunakan semua mesin termasuk mesin las  SMAW, 

serta peralatan yang ada di laboratorium, sehingga siap bekerja di bengkel yang 

sesungguhnya dalam dunia kerja bila sudah lulus dari bangku akademisi. 

3.  Untuk dapat mengetahui dan membaca sebuah gambar benda kerja, peta kerja dan arus 

operasi kerja. 

4.  Dapat menghitung lama waktu bekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

5. Dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana cara pemecahan masalahnya bila menemui 

suatu kendala. 
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6.   Dapat menghitunng ongkos biaya kerja. 

7.  Dapat bekerja sama secara teamwork dengan baik dan profesional dalam menyelesaikan 

suatu tugas di lapangan. 

8.  Dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang di 

tugaskan, dengan mengindahkan norma K3LL (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Lindungan Lingkungan). 

9. Di didik untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas, handal, berdisiplin tinggi, 

berwawasan ke depan dan peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.  

 

          1.4.  Pembatasan Masalah 

                     Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah yang ada, maka dalam 

pembuatan laporan praktikum ini di perlukan pembatasan-pembatasan, diantaranya : 

1. Pengerjaan proses pembuatan baut kopling flen di lakukan di bengkel laboratorium 

Universitas Darma Persada Jakarta. 

2.   Peserta praktikum harus sudah memahami mesin-mesin dan peralatan yanng sudah ada. 

3.  Tidak akan membahas proses benda kerja lainnya, selain pembuatan baut kopling flen. 

 

          1.5.  Metodelogi Penelitian 

                      Metodelogi penelitian yanng akan di lakukan dan di pergunakan dalam 

melakukan praktikum proses produksi ini adalah sebagai berikut : 

1.  Studi Pustaka 

     Bersamaan di laksanakannya praktikum, di lakukan juga suatu studi kepustakaan yang 

berkaitan dengan teori-teori yang akan di gunakan dalam proses praktikum. 
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2.  Studi Lapangan 

      Para peserta praktikum mengadakan studi pada obyek yang berhubungan dengan masalah 

yang akan di kerjakan, yaitu pembuatan baut kopling flen  yang di laksanakan di bengkel 

laboratorium Universitas Darma Persada. 

 

          1.6.  Sistematika Penulisan 

                     Di dalam memudahkan memahami pokok bahasan , maka penulisan laporan ini 

disusun menurut sistematika sebagai berikut : 

 BAB I         :  PENDAHULUAN 

                        Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, 

pembatasan masalah, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II         :  LANDASAN TEORI 

                        Berisi tentang teori-teori dari berbagai literatur yang di gunakan sebagai dasar 

untuk menentukan model/cara pemecahan masalahnnya. 

BAB III       :  PEMBAHASAN 

                        Berisi tentang langkah-lanngkah dalam pembuatan baut kopling flen, yang 

meliputi peralatan, bahan bakunya, gambar benda kerja, dan tahapan-tahapan 

penngerjaannya. 

BAB IV       :  PENUTUP 

                        Berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan proses pembahasan dan saran-

saran sebagai masukan yang dapat membuat hasil penyelesaian laporan ini 

menjadi lebih baik dan bermanfaat.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

          2.1. KERJA  BANGKU 

                     Merupakan kegiatan pengerjaan suatu benda kerja yang dilakukan dalam suatu 

bengkel kerja, selain menggunakan mesin-mesin, juga memakai peralatan atau perkakas 

tangan dan alat ukurnya, yang umum di lakukan diatas meja kerja.  

            Alat-alat yang dipakai tergantung dari bentuk benda kerja yang akan di kerjakan, 

umumnya terdiri dari palu, pahat, gergaji besi, kikir, center tool, catok, amplas, tap, snei, grip, 

sikat kawat, siku, mistar, ragum dan lain-lain. 

             Sebelum melakukan pekerjaan, sebaiknya pekerja mengetahui beberapa hal terlebih 

dahulu, diantaranya : 

1. Mengenai keselamatan kerjanya. 

2. Penggunaan alat-alat perkakas dan fungsinya, serta benda kerja. 

3. Perawatan serta peletakan alat-alat perkakas dan benda kerja 

4. Membaca gambar benda kerja. 

5. Melakukan cara kerja yang baik dan benar. 

            Dalam proses pengerjaan suatu operasi , keselamatan kerja sangatlah penting untuk 

menjamin para pekerja agar dapat bekerja dengan baik tanpa adanya rasa takut akan terjadi 

kecelakaan. Pada penggunaan alat-alat keselamatan yang sesuai dengan prosedur yang baik 

akan meminimumkan tingkat kecelakaan yang terjadi pada pekerja dan peralatannya sendiri. 
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Pada proses pengerjaan saat berlangsung, penggunaan alat-alat perkakas harus sesuai 

dengan fungsinya, seperti palu plastik digunakan untuk pukulan ringan, kikir kasar 

digunakan untuk pemakanan pertama dan lain sebagainya. Diatas meja kerja diusahakan 

hanya alat-alat atau benda kerja yang akan dikerjakan saja yang di perbolehkan dan usahakan 

meja kerja harus selalu dalam keadaan bersih. 

           Membaca gambar kerja adalah dasar dari pembuatan benda kerja di bengkel-bengkel. 

Pelajari secara seksama gambar kerja tersebut dan bagian mana yang terlebih dahulu 

sebaiknya dikerjakan sehingga diperoleh waktu yang tercepat. Cara kerja biasanya 

mempengaruhi kecepatan praktikan untuk menyelesaikan tugasnya.  

            Pada waktu mengikir harus hati-hati, sebab penekanan harus merata terhadap bidang, 

jika tidak maka hasil kerjanya tidak baik (melengkung). Jika telah melewati ukuran yang di 

ijinkan, maka praktikan terpaksa harus mengulangi kembali. 

 

2.1.1.  Palu Mekanik (Hammer)  

           Palu berpuncak bulat adalah yang sangat umum digunakan, puncak-puncak lurus dan 

silang digunakan pada bagian sudut atau tempat-tempat yang terbatas. Kepala palu di buat  

dari baja tuang yang di bentuk seperti kubah, maksudnya untuk menghindari terjadinya bekas 

yang tidak baik pada benda kerja dan untuk menjamin bahwa tenaga pukulan palu benar-

benar tersalurkan melalui pusat dari muka palu dan tidak melaui pinggirannya yang akan 

mengakibatkan terjadinya keretakan. Pemula biasanya hampir selalu memegang palunya 

dekat dengan bagian kepala, sebab cara ini tidak mungkin bisa memukul dengan kekuatan 

penuh. Palu sebaiknya di pegang dekat ke ujung tangkai dan diayunkan dengan titik tumpu 

siku. 
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             Ukuran palu adalah beratnya yaitu antara 112 gr dan 900 gr. Tangkai pegangannya 

terbuat dari kayu as untuk palu-palu kecil, tetapi untuk palu yang lebih berat (palu besar dan 

perkakas tempa lainnya) dari kayu hickory yaitu sejenis kayu yang sangat kuat.  

             Tangkai pegangan yang rusak harus segera diperbaiki sebab akan menimbulkan 

kecelakaan dan sewaktu  penggantian harus di buat sekokoh mungkin. Ujung tangkai bisa 

dikurangi dengan menggunakan sebuah kikir kayu, dengan cara menyisakan sebagian kecil 

yang sejajar yang di rekahkan dengan baji-baji baja berduri setelah tangkai tersebut di 

masukkan secara pas ke dalam kepala palu. Bentuk kepala yang tidak baik atau pada 

mukanya ada serpihan-serpihan harus di perbaiki, sebab berbahaya di mana palu akan 

terpental  ketika di pukulkan atau serpihan-serpihan logamnya akan beterbangan. 

 

 

 

Gambar 2.1.  Palu Mekanik 

 2.1.1.1.  Palu Keras 

               Jika palu keras yang umum dipakai pada bengkel kerja bangku dan benda kerja 

mesin adalah jenis palu keras yaitu konde (ball pein hammer), palu pen searah (straight peen 

hammer), dan palu pen melintang (cross peen hammer). 

 

 

 

                                  

Gambar 2.2.  Palu Keras 
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 2.1.1.2.  Kegunaan masing-masing bagian dari palu keras. 

 Kepala Batu 

Bagian permukaan kepala batu di gunakan sebagai landasan pemukulan benda kerja. 

Ketiga jenis palu kegunaan permukaannya palu adalah sama.  

 Konde 

Pada palu konde, fungsi konde adalah untuk membentuk lengkungan atau untuk 

pengelingan. 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Mengeling dengan Palu Konde. 

 Pen searah 

Pen searah pada palu pen searah di gunakan untuk meratakan sambungan pada 

pekerjaan pelat, serta merapatkan sudut-sudut yang letaknya searah. 

 Pen Melintang 

Pen melintang pada palu pen melintang di gunakan untuk merapatkan bagian sisi atau 

sudut yanng letaknya melintang. 

 Pemegang Palu / Tangkai Palu 

Pemegang palu adalah berfungsi sebagai pemegang kepala palu sehingga momen 

pemukulan yang dihasilkan menjadi lebih besar. Bahan pembuat tangkai palu adalah 

dari bahan keras, sehingga tidak mudah patah.. 

 



9 

2.1.1.3.  Palu Lunak 

              Disebut palu lunak karena permukaan kepala palu terbuat dari bahan lunak seperti : 

plastik, kayu, tembaga, timah hitam, dan kulit. Palu ini biasanya di gunakan sebagai alat 

bantu pada pekerjaan pemasangan benda kerja pada mesin frais, mesin skrap, dan merakit 

benda kerja pada bengkel perakitan. Disamping itu juga banyak di gunakan pada bengkel 

kerja pelat, bengkel listrik, dan bengkel pipa. Tidak semua kepalanya terbuat dari bahan 

lunak, tapi bagian permukaan kepala semuanya lunak. Sebagai contoh : palu plastik, pada 

bagian kepalanya sebagian terbuat dari logam, kemudian bagian permukaannya terbuat dari 

plastik, sehingga apabila plastiknya sudah rusak dapat di ganti dengan yang baru. Palu 

Gambar 2.3. Mengeling dengan palu konde lunak dari bahan kayu, seluruh bagiannya adalah 

terbuat dari kayu. 

 

 

 

 

Gambar 2.4.  Palu Lunak 

2.1.2.  Pahat Rata 

           Di buat  dengan ukuran panjang 100 mm ke atas lebarnya 6 sampai 25 mm, pahat rata 

ini berguna untuk macam-macam pekerjaan sheet, pelat dan logam-logam tuangan. Pelat dan 

sheet bisa dipotong miring seperti pada gambar 2.2. Pahat di pegang miring supaya bisa 

menggunting dan sudutnya harus bisa menjaga supaya pahat tidak meleset dari pemotongan. 

Pahat ini bisa di gunakan untuk pemotongan dingin di atas paron dan untuk menghilangkan 

serpihan-serpihan bekas pengeboran tembus.. 
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Gambar 2.5.  Pemotongan Logam Lembaran pada Catok. 

            Di buat dengan bentuk pisau potong yang lebar supaya kuat dan tipis, digunakan 

untuk membuat alur-alur di mana cara lain tidak bisa di jalankan dengan mudah. 

 

2.1.3.  Pahat Berujung Intan dan Setengah Bulat 

           Kedua pahat ini kegunaannya serupa untuk membuat jalan minyak pada bantalan dan 

pekerjaan kecil lainnya yang sulit untuk di kerjakan dengan mesin. Pahat ini kadang-kadang 

di gunakan untuk pekerjaan yang sulit yaitu membantu pembuatan lubang pengeboran yang 

keras yang di mulai dari tengah. 

 

2.1.4.  Kain Ampelas 

           Amaril adalah bahan pengasah alam dan pada pembuatan kain amplas tingkat 

kekerasannya ditentukan dengan nomor, yaitu : No 4 (sangat kasar), 3, 2½, 2, 1½,1, F, FF, 0 

dan 2/0 yang paling halus dikenal dengan ”Tepung”. 

             Untuk pengerjaan permukaan-permukaan yang telah di kikir tarik secara halus, bisa 

di amplas dengan tingkat F yang bisa menghilangkan bekas-bekas kikiran. Goresan-goresan 

hasil amplas ini bisa di hilangkan lagi dengan amplasyang lebih halus, hingga bekas 
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goresannya tidak kelihatan dan mengkilat. Penggunaan amplas halus untuk benda yang masih 

kasar akan menghasilkan permukaan yang bekas goresan-goresannya masih kelihatan. 

 

 

 

Gambar  2.6.  Ampelas 

 

2.1.5.  Gergaji Besi 

 

                

 

Gambar 2.7.  Gergaji Besi 

 

            Terbuat dari rangka yang ukurannya tetap atau bisa diatur, bisa di pakai untuk mata 

gergaji yang panjangnya sekitar 200 mm atau 300 mm, di tegangkan dengan mur kupu-kupu. 

Pada kedua tipe rangka ini daun gergaji bisa di  putar 90º sehingga pemotongan panjang bisa 

di laksanakan. 

              Daun  gergaji besi ukurannya berkisar antara 14, 18, 24 dan 32 tiap 25 mm, terdapat 

pada satu atau kedua sisinya dan terbuat  dari baja tungsten rendah atau baja potong cepat. 

Pengerjaan panas diperlukan untuk menghasilkan daun gergaji yang fleksibel atau seluruhnya 

keras, yang fleksibel hanya di keraskan pada sisi potongnya saja, sedangkan daun gergaji 

yang seluruhnya keras berarti keseluruhannya di keraskan. Daun gergaji fleksibel adalah 

tahan patah dengan demikian cocok untuk bengkel-bengkel sekolah. 
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              Semua daun gergaji yang di gunakan gigi-giginya menghadap menjauh dari tangan 

dan harus di pegang kuat. Mula-mula di pasanng longgar dulu, lalu di kencangkan dengan 

tiga kali putaran mur kupu-kuu. Ukuran gigi harus di sesuaikan dengan benda kerja yang 

akan di potong., penjelasannya sebagai berikut :   

a.  14 gigi, ini cocok untuk memotong benda pejal  yang penampangnya besar untuk benda-

benda lunak. Misalnya : aluminium, tembaga, kuningan dan baja lunak. 

b.  18 gigi, cocok untuk di gunakan secara umum dan untuk bahan dengan penampang kecil 

dari aluminium, tembaga, kuningan dan baja tuang. 

c.  24 gigi, cocok untuk pelat dengan ketebalan sekitar 6 mm dan untuk pipa yang dindingnya 

tebal, profil sudut yang besar dll. Daun gergaji dari baja potong cepat (HSS) dengan 24 

gigi cocok untuk paduan baja tahan karat dan baja perak dan untuk baja perkakas yang 

di-annealing (pemanasan, diikuti dengan pendinginan secara perlahan-lahan). 

d. 32 gigi, untuk profil sudut yang kecil dan profil-profil lain, pipa-pipa kecil yang 

dindingnya tipis dan pelat tipis. Gergaji besi yunior sering di gunakan untuk profil-profil 

yang kecil. 

 

2.1.5.1.  Penggunaan Gerjaji Besi 

              Pedoman pemilihan ukuran gigi yang benar adalah paling sedikit ada tiga buah gigi 

yang kontak dengan benda kerja. Hal ini mempermudah gerakan gergaji, menghindarkan 

kerusakan benda kerja dan patahnya daun gergaji. 

             Pemotongan harus di mulai dari permukaan yang rata dan sedikit di miringkan, tidak 

di mulai dari sudut sebab gigi daun gergaji bisa patah. Gerakan yang panjang dan kokoh di 

perlukan dan pemotongan harus di usahakan sedekat mungkin dengan garis untuk 
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mengurangi pengerjaan pengikiran. Tegangan yang lebih pada daun gergaji, pemotongan 

yang terlalu cepat dan tekanan yang berlebihan akan menyebabkan daun gergaji patah, 

bahkan jarinya akan terluka bila membentur sudut catok. 

 

2.1.5.2.  Jenis-jenis Gergaji 

              Beberapa contoh jenis gergaji besi antara lain sebagai berikut : 

1.  Gergaji Pelat 

      Pada gergaji pelat, mata gergajinya di tempatkan di sepanjang sisi pelat yang kuat dan di 

gunakan untuk memotong logam pelat untuk segala ukuran. 

2.   Gergaji Besi Yunior 

      Gergaji besi ukuran kecil yang daun gergajinya diikat dengan rangka pegas baja. Gergaji 

ini berguna sekali untuk pekerjaan-pekerjaan kecil dan pipa-pipa yang dindingnya tipis.  

3.   Gergaji Kecil 

       Menggunakan potongan-potongan pendek dari daun gergaji besi, berguna untuk 

menembus lubang yang sisinya lurus dan untuk pekerjaan aneh lainnya. 

4.   Kikir Tarik 

      Di jepit pada rangka gergaji besi dengan sengkang khusus, kikir tarik ”Abrafile” adalah 

bulat, kecil dan sejajar yang sangat berguna untuk membuat bentuk-bentuk kurva. Meski 

perkakas ini merupakan kikir, tapi bisa berfungsi sebagai gergaji, sebab bisa memotong 

logam untuk bentuk tertentu. 
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2.1.6.  Kikir 

           Peralatan utama dalam bengkel kerja bangku adalah kikir, karena hampir semua 

pekerjaan pada bengkel kerja bangku di kerjakan dengan menggunakan kikir. Bahan untuk 

membuat kikir adalah baja karbon tinggi, di mana kandungan karbon pada baja ini adalah 

kurang 0,7 sampai 0,8 %. Pemakaian kikir pada bengkel kerja bangku adalah untuk menyayat 

permukaan bahan benda kerja sedikit demi sedikit, sehingga dapat di hasilkan permukaan 

benda kerja yang halus.  

            Di sebabkan benda kerja yang semakin hari semakin kompleks, maka di buatlah 

bermacam-macam bentuk kikir, sehingga semua jenis pembuatan bentuk-bentuk benda kerja 

dapat di layani oleh kikir sebagai peralatan pemotongan. Di samping itu dengan semakin 

banyaknya jenis bahan untuk pembuatan benda kerja maka di buatlah berbagai jenis kikir 

dengan berbagai macam bahan untuk memproduksinya.  

             Agar semua jenis bahan dapat di potong dengan menggunakan jenis kikir 

berdasarkan untuk pembuatannya. Pemakaian kikir pada bengkel kerja bangku adalah sangat 

lurus, yaitu dari pekerjaan awal / kasar sampai bentuk bulat / radius dan bentuk sejajar dapat 

di kerjakan dengan kikir. Untuk mendapatkan pisau potongnya maka kikir di cacah dengan 

pisau yang keras dan tajam. 

 

2.1.6.1.  Bagian – Bagian Kikir 

 

 

   

Gambar  2.8.  Kikir dan Nama-Nama Bagiannya 
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2.1.6.2.  Jenis Gigi Kikir 

              Kikir dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan pada jenis gigi 

pemotongnya, yaitu kikir bergigi tunggal dan kikir bergigi kembar / dua. Kikir dengan gigi 

bergigi tunggal di gunakan untuk pemotongan benda kerja secara halus. Artinya pemotongan 

tidak dapat di laksanakan secara tepat, tapi hasil penngikiran pada permukaan benda kerja 

menjadi lebih halus.  

            Kikir bergigi tunggal arah gigi pemotongnya diagonal terhadap permukaan benda 

kerja menjadi lebih halus. Kikir dengan dua gigi pemotong yang saling bersilangan dapat 

melakukan pemotongan secara cepat, tapi hasil pengikirannya kasar. Jadi kikir ini sangat 

cocok untuk pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan kasar, sedangkan kikir dengan gigi 

pemotong tunggal di gunakan untuk pekerjaan akhir atau finishing. Di tinjau dari sifat 

kekerasan gigi pemotongnya, maka kedua jenis kikir ini juga mempunyai lima sifat 

kekerasan yaitu : sangat kasar, sedang, halus dan sangat halus. 

 

 

 

 

Gambar 2.9.  Jenis Gigi Pemotong Kikir 

 

2.1.6.3.  Macam – Macam Kikir 

             Dengan semakin kompleknya bentuk benda kerja, maka peralatan untuk 

membuatnya juga semakin banyak di buat. Dalam bengkel kerja bangku, kita mengenal 
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beberapa macam kikir, di mana masing-masing kikir tersebut mempunyai kegunaan masing-

masing. 

 Kikir Rata 

Berfungsi untuk meratakan benda kerja, dan umumnya bentuknya tebal dan agak 

lebar. 

 

 

 

Gambar 2.10.  Kikir Rata 

 Kikir Instrumen 

Disebut kikir instrumen karena bentuk kikir ini sangat kecil di bandingkan dengan 

ukuran kikir pada umumnya dan karena pemakaiannya untuk pengikiran benda kerja 

yang kecil atau instrumen dari suatu peralatan.  

Kikir instrumen ini tersedia dalam satu set yang berisi semua bentuk atau macam-

macam kikir, yaitu : kikir datar, kikir segi tiga, kikir segi empat, kikir bulat, kikir 

setengah bulat dan pisau. Gigi-gigi pemotongnya juga sama dengan kikir pada 

umumnya yaitu bergigi tunggal dan bergigi ganda. 

 

 

 

 

 

Gambar  2.11.  Macam-Macam Kikir Instrumen 
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2.1.6.4.  Tingkat Kekerasan Gigi Pemotong Kikir 

              Ada lima tingkat kekerasan dari gigi–gigi pemotong kikir seperti di jelaskan 

sebelumnya. Masing-masing kikir dengan tingkat kekasarannya mempunyai kegunaan 

masing-masing , yaitu : 

1. Kikir sangat kasar di gunakan untuk pemotongan secara cepat sehingga dapat digunakan 

untuk pemotongan pendahuluan. Hasil pengikirannya kasar. 

2.  Kikir kasar di gunakan untuk pemotongan awal, tanpa memperhitungkan kehalusan 

permukaan benda kerja. 

3. Kikir sedang digunakan untuk menghaluskan permukaan setelah di kikir dengan 

menggunakan kikir kasar atau kikir sangat kasar sebelum di kerjakan dengan 

menggunakan kikir halus. 

4.  Kikir halus di gunakan untuk pengikiran pada pekerjaan akhir / finishing di mana 

kehalusan permukaan benda kerja sangat di perlukan. 

5.  Kikir sangat halus di gunakan untuk  pekerjaan finishing terutama untuk benda kerja 

dengan ketelitian yang tinggi. 

 

2.1.7.  Catok 

           Beberapa variasi catok mekanik tersedia dalam beberapa kelas, terlihat pada gambar 

2.12. adalah catok untuk bengkel sekolah. Ini adalah sebuah catok biasa yang badannya 

terbuat dari besi tuang sudah cukup baik, tapi tidak di gunakan seperti : paron, catok-catok 

baja lebih kuat, tapi lebih mahal harganya. Ukuran dari catok di ambil menurut panjang 

mulutnya (bukan bukaannya) dan catok yang berukuran 75 mm adalah ukuran yang berguna 

sekali. 
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Gambar 2.12.  Catok Mekanik 

 

             Catok-catok di lengkapi dengan baja yang di keraskan yang di sekrupkan pada 

mulut-mulutnya, permukaannya ada yang di buat halus atau berbintik-bintik tergantung dari 

kebutuhannya. Mulut yang berbintik-bintik mencekam kuat sekali tetapi bekasnya akan 

terlihat pada benda kerja. 

            Catok mekanik di gerakkan oleh batang ulir yang menembus mur yang pejal dan 

semua penyetelan di lakukan dengan jalan memutar batang ulir, tetapi pada catok yang cepat 

(gambar 2.3), batang ulir bergerak melalui mur yang hanya setengah yang bisa di lepas dari 

batang ulir dengan menekan suatu tarikan berpegas. Lalu catok bisa bebas untuk pengaturan 

secara cepat dan setelah mur yang setengah itu kembali di pasang dengan melepas tarikan,  

catok di keraskan dengan cara seperti biasa. Bentuk ulir yang di gunakan adalah ulir 

trapesium yang di desain khusus untuk memindahkan tekanan satu arah saja. 

 

 

 

 

 

Gambar  2.13.  Catok Penjepit Cepat. 
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              Catok tangan berguna sekali untuk memegang benda kerja kecil yang akan di bor 

pada mesin, di keling atau pengerjaan lainnya yang serupa. Ukuran catok tangan di ambil 

dari panjangnya dan batasannya dari 100 mm sampai 150 mm. 

 

2.1.8.  Jepitan Pembuat Perkakas 

           Gambar dari jepitan ini di perlihatkan dalam gambar 2.14. Ukurannya di buat dari 50 

mm ke atas, di ukur sepanjang mulutnya. Jepitan ini banyak kegunannya, misal : untuk 

memegang bagian-bagian yang di beri tanda, di bentuk pada mesin atau di kerjakan pada 

mesin bor. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Jepitan Pembuat Perkakas 

 

2.1.9.  Center Tool 

            Penyenter atau penitik pusat adalah alat yang di gunakan sebagai penanda titik pusat 

benda kerja yang akan di proses. 

 

 

 

Gambar  2.15.  Center Tool (Center Drill) 
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 2.1.10.  Tap 

              Tap adalah peralatan yang di pergunakan untuk pembuatan ulir dalam pada suatu 

benda kerja. Sebelum benda tersebut di ulir dalam, terlebih dahulu benda tersebut di lubangi 

dengan menggunakan mesin bor. Ukuran diameter lubang tergantung pada diameter ulir yang 

akan di buat. Bentuk tap di buat secara khusus di mana ulir-ulir mata potong di buat secara 

presisi dan standard. Bahan untuk pembuatan tap adalah baja perkakas baja potong kecepatan 

tinggi. Setelah tap di bentuk kemudian di keraskan dan di tempering. Bentuk secara umum 

tap dapat dilihat pada gambar berikut : 

                               

 

 

 

 

                         Gambar 2.16.  Tap Model straight             Model Spiral 

 

2.1.10.1. Tap Konis 

               Tap ini di pergunakan untuk melakukan penguliran pendahuluan / pemotongan awal, 

karena bagian ujung mata potongnya berbentuk tirus dan tidak mempunyai gigi pemotong. 

Dengan demikian tap akan dengan mudah masuk ke dalam lubang yang telah di buat. Jadi 

fungsi tap konis adalah untuk pemakanan awal. 

 

 

Gambar 2.17.  Tap Konis 



21 

2.1.10.2.  Tap Antara 

                 Tap antara berfungsi untuk pengulir antara tap konis dan tap rata atau di katakan 

sebagai tap pemotong kelas kedua. Tap ini pada bagian 3 sampai 4 mata potongya tidak ada, 

ini di maksudkan agar tap dapat masuk ke dalam dengan mudah. Jadi setelah benda kerja di 

ulir dengan menggunakan tap konis kemudian di ulir dengan tap antara. 

 

 

                                                  Gambar 2.18.  Tap Antara 

 

2.1.10.3.  Tap Rata 

                 Fungsi tap ini adalah untuk melakukan pekerjaan akhir dalam pembuatan ulir 

dengan menggunakan tap. Pada tahap ini seluruh mata potongnya dapat melakukan 

pemotongan.  Bentuk tap ini adalah bagian pemotongannya mempunyai mata potong dan 

diameternya adalah sama. 

 

 

                                                     Gambar 2.19.  Tap Rata.  

 

2.1.11.  Snei 

             Snei adalah alat untuk membuat ulir luar pada suatu benda kerja. Bentuk snei 

menyerupai mur, tetapi ulirnya merupakan mata pemotongnya. Gigi-gigi ulir setelah di 

bentuk kemudian di keraskan dan di temper agar snei mampu melakukan pemotongan 
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terhadap benda kerja. Pada proses pembuatan ulir, snei di pasang pada tangkai snei. Snei 

yang biasanya di gunakan untuk pembuatan ulir adalah snei pejal dan snei bercelah. 

 

2.1.11.1.  Snei Pejal 

                Snei jenis ini berbentuk segi enam atau bulat. Untuk memudahkan dalam 

penguliran awal, maka pada snei jenis ini tidak seluruh mata pemotongnya sama besar., tapi 

sedikit tirus pada bagian mata pemotong awal. Dengan demikian benda kerja dapat masuk ke 

dalam snei sedikit mudah. 

 

 

 

Gambar 2.20.  Snei Pejal 

 

2.1.11.2.  Snei Bercelah (Split Die) 

                Snei jenis ini banyak di gunakan untuk pembuatan ulir luar, karena memiliki 

kelebihan dari pada snei pejal. Kelebihannya antara lain besar diameternya dapat di perbesar 

dan di perkecil sampai ukuran standardnya. Dengan demikian pada waktu penguliran 

pendahuluan diameternya di perbesar dan pada waktu finishing diameternya di kembalikan 

pada ukuran standardnya. Pengaturan tersebut dengan menggunakan baut penyetel. 

 

 

 

Gambar 2.21.  Snei Bercelah dan pemegangnya 
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2.1.12.  Sikat Kawat 

             Sikat kawat di gunakan untuk membersihkan kikir yang telah banyak terkotori oleh 

serbuk-serbuk besi pada saat pengikiran. 

 

 

Gambar 2.22.  Sikat Kawat 

 

2.1.13.  Jangka Sorong (Vernier Caliper) 

             Sketmat (Vernier Caliper) merupakan alat ukur yang dapat di gunakan untuk 

mengukur diameter luar dan dalam, dan kedalaman lubang. Sketmat ini mempunyai 2 skala 

pengukuran, yaitu skala utama dan skala vernier caliper atau skala nonius. 

               Berdasarkan konstruksinya, jangka sorong dapat di bedakan seperti jangka sorong 

universal, jangka sorong dengan ujung yang dapat berputar, jangka sorong pengukur 

kedalaman, jangka sorong pengukur ketinggian, jangka sorong pengukur jarak sumbu, dll. 

Tingkat ketelitian jangka sorong yang ada 0,1 mm; 0,05 mm; dan 0,02 mm ; dan 0.001 mm. 

 

 

 

Gambar 2.23. Jangka Sorong / Sketmat Digital (dalam ukuran inch dan mm) 

 

 

 

   Gambar 2.24. Jangka Sorong / Sketmat Biasa (dalam ukuran inch dan mm) 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25.  Ilustrasi Jangka Sorong. 

Keterangan gambar : 

a.  Rahang tetap 

b.  Rahang yang dapat di gerakkan 

c.  Sensor untuk pengukuran bagian luar benda kerja 

d.  Sensor untuk pengukuran bagian dalam benda kerja 

e.  Skala utama 

f.  Skala vernier 

g.  Baut pengunci 

h.  Batang pengukur kedalaman benda kerja. 

i.  Penyetel 

 

2.1.14.  Mesin Gerinda 

             Mesin Gerinda berfungsi untuk mengasah dan membentuk mata pahat agar lebih 

tajam dan di sesuaikan dengan bentuk dan ukuran yang di inginkan. 
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Gambar 2.26.  Macam-Macam Mesin Gerinda. 

 

          2.2.  KERJA  MESIN 

                      Pada kerja mesin ini, kegiatan yang di lakukan dalam suatu bengkel yang 

menggunakan mesin-mesin yang di operasikan oleh orang / pekerja di sebut kerja mesin. 

Pengetahuan akan sebuah mesin kerja sangatlah penting karena pengetahuan tersebut dapat 

menunjang dan mempercepat proses pengerjaan sebuah benda kerja dan agar tidak terjadi 

salah pengerjaan pada proses mesin kerja. 

         Beberapa mesin yang di gunakan di dalam bengkel-bengkel dan di gunakan di dalam 

Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Darma Persada, antara lain  : 

2.2.1.  Mesin Gergaji otomatis 

2.2.2.  Mesin Bubut 

2.2.3.  Mesin Bor 

2.2.4.  Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

 

2.2.1.  Mesin Gergaji Otomatis 

           Mesin ini di gunakan untuk memotong bahan yang cukup besar dan panjang. Terbuat 

dengan rangka yang ukurannya tetap, di pakai untuk mata gergaji yang panjangnya 16 inch, 

lebar 1 inch dan ketebalan 0,050 inch. Gambar 2.5 berikut adalah ilustrasi mesin gergaji yang 

di gunakan di Lab Fakultas Teknik  UNSADA beserta keterangan bagian-bagiannya. 
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         Adapun prosedur menjalankan mesin gergaji ini, adalah : 

1.  Persiapkan alat-alat dan material yang akan di potong. 

2.  Angkat handle 8  keatas dan tahan dengan handle no. 4. 

3.  Jepit benda kerja di 12 dengan memutar handel no. 9. 

4.  Pasang mata gergaji dan kencangkan, mata gergaji mengarah ke benda kerja sehingga 

gergaji dapat memotong benda kerja. 

5.  Jalankan mesin dengan menekan panel 13 dan turunkan handle 8 secara perlahan-lahan 

dengan menekan tuas 4. Gergaji maju-mundur secara perlahan-lahan memulai 

pemotongan terhadap benda kerja dan berikan pendinginan secukupnya, misal air yang di 

campur bromus (cairan khusus untuk cooling). 

6.  Jika telah selesai memotong, matikan mesin dan bersihkan mesin gergaji dan sekitarnya. 

 

2.2.1.1.  Keterangan Gambar Mesin Gergaji 

 

 

 

 

 

 

                                             Gambar 2.27.  Mesin Gergaji 

Keterangan : 

1.  Roda 

2.  Roda gigi 
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3.  Pompa minyak pelumas 

4.  Handle penahan 

5.  Limit switch 

6.  Tempat pengisian minyak pelumas 

7.  Ram 

8.  Handle naik-turun ram 

9.  Handle pengikat benda kerja 

10.Mata gergaji 

11.Saluran pendingin 

12.Penjepit Benda Kerja 

13.Panel start 

 

     2.2.2.  Mesin Bubut 

                       Mesin bubut mencakup segala mesin perkakas yang memproduksi bentuk-

bentuk silindris. Jenis yang paling tua dan paling umum adalah pembubut (Lathe) yang 

melepas bahan dengan memutar benda kerja terhadap pemotong mata tunggal. Suku cadang 

yang harus di mesin dapat di pegang antara kedua pusatnya, di pasangkan pada plat muka, di 

dukung dalam pencekam rahang atau di pegang dalam pencekam yang di tarik ke dalam atau 

leher (collet).  

              Meski mesin ini terutama di sesuaikan untuk pekerjaan silindris, tapi juga dapat di 

pakai untuk beberapa kepentingan lain. Permukaan rata dapat di capai dengan menyangga 

benda kerja pada pelat muka atau dalam pencekam. Benda kerja yang di pegang dalam cara 

ini dapat di beri pusat, di gurdi, di bor atau di lebarkan lubangnya. Sebagai tambahan, 
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pembubut dapat di gunakan untuk membuat kenob, memotong ulir dan membuat tirus. Jadi, 

sifat-sifat dari mesin ini selain dapat di atur putaran benda kerjanya dengan cara 

memindahkan handle, tebal sayatan dan kecepatan potong juga dapat di atur. Semua ini di 

sesuaikan dengan keperluan dan kemampuan mesin itu sendiri. 

            Alat bantu di dalam pekerjaan membubut yang paling penting adalah pahat bubut, 

yaitu pisau sayat yang terbuat dari bahan baja kecepatan tinggi (High Speed Steel). Adapun 

bentuknya bermacam-macam, menurut jenis pekerjaan yang di kehendaki. Bentuk pahat 

bubut di antaranya adalah pahat sayat rata kiri dan kanan, pahat potong, pahat ulir, pahat 

dalam, dan lain-lain. Alat bantu yang lain adalah jangka sorong, jangka bengkok, jangka kaki, 

balok penggaris, kikir, kaca mata pelindung, dan lain-lain.  

           Mesin bubut terdiri dari 4 bagian, yaitu : bangku, kepala tetap, kepala lepas, dan 

eretan. Bangku adalah sebagai landasan atau rel dari pada suatu eretan dan sebagai 

kedudukan kepala lepas. Kepala tetap adalah kedudukan pencekam untuk menjepit / 

mengikat benda kerja. Kepala tetap di hubungkan dengan poros utama yang akan berputar 

selama operasi berlangsung. Eretan adalah kedudukan tempat pahat, dapat bergerak ke kiri 

dan ke kanan sepanjang bangku dan dapat bergerak melintang maju-mundur. Semua ini dapat 

bergerak secara manual atau otomatis. Kepala lepas gunanya untuk mencekam benda kerja 

yang panjang, dan dapat juga untuk mengebor dengan menggunakan alat bantu chuck bor. 

 

2.2.2.1.  Penggolongan Mesin Bubut 

A.  Pembubut Kecepatan 

      1. Pengerjaan kayu 

      2. Pemusingan logam 
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      3. Pemolesan 

B.  Pembubut Mesin 

     1. Penggerak puli kerucut bertingkat 

     2. Penggerak roda gigi tangan 

     3. Penggerak kecepatan 

C.  Pembubut Bangku 

D.  Pembubut Ruang Perkakas 

E.  Pembubut  Kegunaan Khusus 

F.  Pembubut Turet 

     1. Horisontal 

         a. Jenis ram 

         b. Jenis sadel 

     2. Vertikal 

         a. Stasiun tunggal 

         b. Stasiun banyak 

     3. Otomatis 

G.  Pembubut Otomatis 

H.  Mesin Ulir Otomatis 

     1. Spindel tunggal 

     2. Spindel banyak 

I.  Fris Pengebor Vertikal 
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2.2.2.2. Konstruksi Mesin Bubut 

               Pada gambar 2.28, diperlihatkan nama-nama bagian atau komponen yang umum 

dari mesin bubut. Jenis ini mempunyai kepala tetap berisi roda gigi dan mendapatkan daya 

dari motor yang di sambungkan dengan sabuk V. Pengendali pada kepala tetap bisa mengatur 

kecepatan sampai 27 variasi kecepatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar 2.28.  Pembubut Mesin Tugas Berat 

 

            Ekor tetap bisa di stel sepanjang bangku untuk menampung panjang stok yang 

berbeda-beda. Pergerakannya di atur dengan penyetel roda dan di lengkapi dengan ulir 

pengencang pada dasarnya untuk menyetel kelurusan dan untuk pembubutan tirus. 
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            Sekrup pengarah adalah poros panjang berulir yang terletak agak di bawah dan sejajar 

dengan bangku, memanjang dari kepala tetap sampai ekor tetap. Di hubungkan dengan roda 

gigi pada kepala tetap dan putarannya bisa di balik. Di pasang ke kereta luncur dan bisa di 

pasang atau di lepas dari kereta luncur selama operasi. Ulir pengarah hanya untuk membuat 

ulir saja dan bisa di lepas kalau tidak di pakai. 

          Batang hantaran terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan 

daya dari kotak pengubah cepat (quick chenge box) untuk menggerakkan mekanisme apron 

dalam arah melintang atau memanjang. 

             Kereta luncur terdiri dari perletakan majemuk, sadel pahat dan apron. Konstruksinya 

kaku karena harus menyangga dan memandu pahat potong. Di lengkapi dengan dua hantaran 

tangan untuk memandu pahat dalam arah menyilang. Roda tangan yang atas mengendalikan 

gerakan perletakan majemuk dan roda tangan di bawah untuk menggerakkan kereta luncur 

sepanjang landasan. 

             Apron yang terletak pada kereta luncur berisi kendali, roda gigi dan mekanisme lain 

untuk menghantar kereta luncur baik dengan tangan atau dengan daya.  

Ukuran mesin bubut di nyatakan dalam diameter benda kerja yang dapat di putar, sehingga 

sebuah mesin bubut  400 mm mempunyai arti mesin bisa mengerjakan benda kerja sampai 

diameter 400 mm. Ukuran kedua yang di perlukan dari sebuah mesin bubut adalah panjang 

benda kerja. Beberapa pabrik menyatakan dalam panjang maksimum benda kerja di antara 

kedua pusat mesin bubut, sebagian pabrik lainnya menyatakan dalam panjang bangku. 

          Ada beberapa variasi dalam jenis mesin bubut dan variasi dalam desainnya tersebut 

tergantung pada jenis produksi atau jenis benda kerja. 



32 

            Pembubut Kecepatan (speed lathe) adalah mesin bubut yang mempunyai konstruksi 

sederhana dan terdiri dari bangku, kepala tetap, ekor tetap dan peluncur yang dapat di stel 

untuk mendukung pahat. Di gunakan untuk pemahatan tangan dan kerja ringan, maka mesin 

bubut di operasikan pada kecepatan tinggi. Mesin jenis ini biasanya di pakai untuk 

membubut kayu, atau untuk membuat pusat pada silinder logam sebelum di kerjakan lebih 

lanjut oleh mesin bubut mesin. 

             Pembubut mesin, mendapatkan namanya dari mesin bubut pertama/lama yang di 

gerakkan oleh mesin setelah sebelumnya di gerakkan dengan sabuk atas (overhead belt). 

Yang membedakannya dari bubut kecepatan adalah tambahan untuk pengendalian kecepatan 

spindel dan untuk penyanggaan dan pengendalian hantaran pahat tetap. Kepala tetap di 

lengkapi dengan puli kerucut empat tingkat yang menyediakan empat kisaran kecepatan 

spindel jika di hubungkan dengan puli kerucut akan memberikan tambahan empat variasi 

kecepatan. 

            Pembubut Bangku adalah mesin bubut kecil yang terpasang pada bangku kerja. 

Desainnya mempunyai kesamaan dengan mesin bubut kecepatan atau mesin hanya berbeda 

dalam ukuran dan pemasangannya. Di buat untuk benda kecil dan mempunyai kapasitas 

ayunan maksimum sebesar 250 mm pada pelat muka. 

           Pembubut Ruang Perkakas adalah mesin bubut untuk pembuatan perkakas kecil, alat 

ukur, die dan komponen presisi lainnya. Mesin ini di lengkapi dengan segala perlengkapan 

yang di perlukan untuk membuat pekerjaan perkakas yang teliti. 

 

 

 



33 

2.2.2.3. Operasi Bubut 

              Operasi bubut yang beraneka ragam mencakup pembubutan, pengeboran, 

pengerjaan tepi, penguliran dan pembubutan tirus. Untuk operasi ini, sebuah pemotong mata 

tunggal di hantarkan di sepanjang benda kerja yang berputar. Menggurdi dan meluaskan 

lubang (reaming) memerlukan pemotong dari jenis lain. 

 

2.2.2.4. Pembubutan Silindris 

Cara yang paling umum untuk menyangga benda kerja pada pembubutan adalah dengan 

menopangnya di antara kedua pusatnya. Hal ini di tunjukkan pada gambar 2.29A. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29.  Operasi Pembubut: 

              A.   Pahat mata tunggal 

              B.    Memotong tepi 

 

2.2.2.5. Pengerjaan Tepi (Facing) 

                Pengerjaan tepi adalah apabila permukaan operasinya harus di potong pada 

pembubut. Benda kerja biasanya di pegang pada plat muka atau dalam pencekam seperti 

gambar 3 B. Tetapi dalam beberapa kasus pengerjaan tepi juga di lakukan dengan dua benda 

kerja di antara ke dua pusatnya. Karena pemotongan tegak lurus terhadap sumbu putaran, 

maka kereta luncur harus di kunci pada bangku pembubut untuk mencegah gerakan aksial. 
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2.2.2.6. Pembubutan Tirus 

Banyak suku cadang dan pahat yang di buat di dalam pembubut yang mempunyai 

permukaan tirus, bervariasi dari ketirusan curam yang terdapat pada roda payung dan ujung 

pusat pembubut sampai ketirusan landai yang terdapat pada mandril pembubut. Tangkai dari 

gurdi ulir, ujung fris, pelebar lubang, arbor dan perkakas yang lain adalaha contoh pengerjaan 

tirus. Pahat semacam itu di dukung oleh tangkai tirus, di pegang pada kedudukan yang benar 

dan mudah di lepas. 

            Terdapat beberapa standard ketirusan dalam praktek komersial. Penggolongan    

berikut yang umum di gunakan : 

1. Tirus Morse. Banyak di gunakan untuk tangkai gurdi, leher, dan pusat pembubut. 

Ketirusannya adalah 0,0502 mm/mm (5,02 %). 

2. Tirus Brown dan Sharp. Terutama di gunakan dalam memfrais spindel mesin : 

0,0417 mm/mm (4,166 %) 

3. Tirus Jarno dan Reed. Di gunakan oleh beberapa pabrik pembubut dan perlengkapan 

penggurdi kecil. Semua sistem mempunyai ketirusan 0,0500 mm/mm (5,000 %), 

tetapi diameternya berbeda. 

4. Pena Tirus. Digunakan sebagai pengunci. Ketirusannya 0,0208 mm/mm (2,083 %) 

 

Ketirusan luar yang teliti dapat di potong pada sebuah pembubut dalam beberapa cara: 

1. Mesin kendali numeris yang dapat memotong kerucut sebagai hal yang biasa. 

2. Dengan perlengkapan membubut tirus. Perlengkapan yang di perlihatkan pada 

gambar 4, di bautkan pada punggung mesin bubut dan mempunyai batang pemandu 

yang dapat di kunci pada sudut atau ketirusan yang di inginkan. Ketika kereta luncur 
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bergerak sebuah peluncur di atas batang pahat bergerak masuk dan keluar, sesuai 

dengan penguncian dari batang. 

3. Perletakan majemuk pada kereta luncur bubut seperti di perlihatkan pada gambar 5. 

Mempunyai dasar bulat dan dapat di putar ke sembarang sudut yang di inginkan dari 

benda kerja. Pahat kemudian di hantarkan ke dalam benda kerja dengan tangan. 

Metode ini untuk ketirusan pendek. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30.  Pembubutan Tirus dengan Menggunakan Perlengkapan Tirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31.  Lathe Tools and Aplications 
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4. Penguncian pusat ekor tetap yang di geser. Gambar 6, memperlihatkan metode ini. 

Kalau ekor tetap di geser secara horisontal dari sumbu sebesar 6,4 mm untuk batang 

silinder sepanjang 305 mm, akan diperoleh ketirusan 0,0416 mm/mm (4,16 %). Jadi 

ketirusan juga di tentukan oleh panjang silinder yang di bubut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32. Membubut Tirus dengan Menggunakan Perletakan Majemuk. 

 

 

 

 

Gambar 2.33. Membubut Tirus dengan Meng-Offset-kan Pusat Ekor Tetap 

 

2.2.2.7. Memotong Ulir 

Meski di mungkinkan untuk memotong segala bentuk ulur, tapi mesin bubut 

biasanya dipilih kalau hanya sedikit ulir yang harus di potong atau di inginkan bentuk khusus.  

Bentuk ulir di dapatkan dengan menggerinda pahat menjadi bentuk yang sesuai dengan 

menggunakan gauge atau plat pola. Gambar 2.34, memperlihatkan sebuah pahat untuk 

memotong ulir -V 60º dan gauge yang di gunakan untuk memeriksa sudut pahat. Gauge ini di 

sebut gauge center, sebab juga bisa di gunakan sebagai gauge penyenter mesin bubut. 
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Pemotong berbentuk khusus bisa juga di gunakan untuk memotong ulir ini. Pemotong ulir ini 

terlebih dahulu di bentuk menjadi bnetuk yang benar lalu di tajamkan dengan menggerinda 

permukaan atasnya saja. 

 

 

 

 

 

 

Gamabr 2.34.  Metode Penguncian Pahat untuk Memotong Ulir pada Mesin Bubut. 

               A. Hantaran Lurus, B. Hantaran pada Sudut, C. Menggunakan Ukuran 

Pusat  untuk Mengunci Pahat Pengulir, D. Metode Penguncian Mesin 

Bubut untuk Memotong Ulir V, E. Piringan Pengulir. 

 

             Dalam mengunci pahat untuk ulir -V, terdapat dua metode hantaran pahat. Pahat 

dapat di hantarkan lurus ke dalam benda kerja, ulir terbentuk karena serangkaian potongan 

ringan seperti pada gamabr 2.34A. Aksi pemotongan terjadi pada ke dua sisi pahat. Beberapa 

penggarukan belakang mungkin dapat di peroleh, tapi tidak mungkin mengadakan 

penggarukan samping pada pahat pemotong. Metode pemotongan ini baik di gunakan untuk 

pemotongan besi cor atau kuningan. Metode kedua, yaitu untuk memotong ulir baja adalah 

dengan menghantarkan pahat masuk pada suatu sudut seperti gambar 2.34B dan 2.34D. 

Perletakan majemuk di putar pada sudut sebesar 29º dan dengan menggunakan hantaran 

menyilang pada perletakan majemuk, pahat di hantarkan kedalam benda kerja, sehingga 
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seluruh pemotongan di lakukan pada sisi kiri dari pahat. Pahatnya di ratakan menjadi 60º, 

sehingga  memungkinkan 1º dari sisi kanan pahat untuk menghaluskan sisi ulir tersebut. 

             Pahat perlu di beri hantaran positif sepanjang benda kerja pada kecepatan yanng 

sesuai untuk memotong sejumlah ulir yang diinginkan. Dapat di capai dengan sederetan roda 

gigi yang terletak di ujung mesin bubut, yang menggerakkan ulir pengarah pada kecepatan 

yang diinginkan. Yang di hubungkan dengan spindel  kepala tetap, Roda gigi ini dapat di 

tukar untuk memotong setiap jarak bagi dari ulir yanng di kehendaki. Ulir pengarah,  

kemudian menghubungkan setengah mur pada apron mesin bubut, yang memberikan 

penggerakan positif untuk pahat. 

              Setelah mesin di setel, sebuah ulir hantaran menyilang di setel pada suatu tanda pada 

dial micrometer, dan diambil suatu pemotonngan ringan untuk memeriksa jarak bagi dari ulir. 

Pada akhir setiap pemotongan yang berurutan, pahat di keluarkan dari ulir dengan memutar 

ke belakang ulir hantaran menyilangnya. Ini di perlukan karena setiap pemutaran balik dalam 

ulir pengarah akan mencegah pengembalian pahat dalam pemotongan sebelumnya. Pahat di 

kembalikan ke kedudukan semula; ulir hantaran melintang di setel pada tanda rujukan yang 

sama; pahat di hantarkan sebesar yang diinginkan untuk pemotongan berikutnya; dan 

pemotonngan berikutnya di lakukan. Operasi ini di ulangi lagi sampai ulir di potong ke 

kedalaman yang sesuai. 

               Mesin bubut umumnya di lengkapi dengan indicator dial ulir seperti gambar 2.34E. 

Dekat dengan dial adalah tuas yang di pakai untuk menghubungkan dan memisahkan ulir 

pengarah dengan suatu perangkat yang cocok dari setengah mur dalam kereta luncur. Pada 

akhir setiap pemotongan, setengah mur di pisahkan kemudian di hubunngkan kembali pada 

saat yang tepat sehingga pahat selalu mengikuti pemotongan yanng sama. Indikatornya di 
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hubungkan kepada ulir pengarah oleh sebuah roda gigi cacing kecil, dan muka piringan yang 

berputar di beri nomor untuk menandai kedudukan pada saat setengah mur harus di 

hubunngkan. Kedudukan pada saat setengah mur harus di tutup tergantung pada jarak bagi 

ulir, sebagai berikut : 

1.  Untuk angka genap dari ulir :setiap garis pada dial 

2.  Untuk angka ganjil dari ulir : setiap garis yang bernomor. 

3.  Untuk ulir termasuk setengah ulir : setiap garis yang bernomor ganjil. 

4.  Untuk ulir termasuk seperempat ulir : kembali ke titik start semula setiap waktu. 

 

2.2.2.8.  Pahat – Pahat  Bubut 

              Sebaik dan sebagus apapun sebuah mesin bubut, kualitas benda kerja dan efisiensi 

kerjanya akan tergantung dari kualitas pahat bubut yang akan di gunakan. Selain dari bentuk 

titik pahat yang sebenarnya, bahan juga merupakan suatu hal yang penting sekali, kualitas 

kekenyalannya harus tahan tekanan berat dan kejutan serta kekerasannya yang 

memungkinkan untuk memegang sebuah mata pahat potong. Meski baja kerbon punya sifat-

siafat ini bila mendapatkan pengolahan panas yang baik, tapi pemakaiannya di batasi dan 

telah banyak di ganti dengan baja sayat cepat dan paduan lain yang bisa menahan mata pahat 

jauh lebih lama dan dalam kondisi yang lebih berat, yaitu : pemotongan –pemotongan berat 

pada kenaikan temperatur tanpa mengurangi kekerasannya.  

               Sifat pengerasan dengan udara dari baja sayat cepat yang di perbaiki lagi dengan 

tambahan kobalt menjadi baja sayat cepat super yang bisa di gunakan untuk bahan-bahan 

yang keras. Paduan-paduan lain dari bahan bukan besi (non-fero), yang sangat keras dan 

mahal, di gunakan dalam bentuk tip-tip yang di pateri keras atau di las tumpu pada tangkai, 
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yang banyak terbuat dari baja dengan kekuatan tarik yang tinggi. Pahat-pahat yang di tip juga 

di buat dengan tip yang bisa di kembangkan yang di pegang dengan sebuah klem dan bila 

tumpul, tip ini di buang dan di ganti dengan yang baru. Stellite (suatu paduan kobalt, 

kromium, dan tungsten) di gunakan untuk pembuatan tip-tip dan yang paling keras dari 

cemented carbides (misalnya : tungsten carbide). 

             Pahat-pahat bubut bisa di bagi menjadi empat kelompok, yaitu : 

1.  Sepotong pahat pejal dari baja karbon – atau sayat cepat yang langsung di jepit pada 

pemegang pahat. 

2.  Tangkai gagang pahat (tool holder bits) dari baja sayat cepat dengan penampang persegi 

atau bundar. Dipegang pada pemegang-pemegang pahat. 

3.  Pahat-pahat yang di tip dari berbagai jenis. 

4.  Perkakas-perkakas khusus misalnya : pahat gerek, batang gerek yang memegang mata 

pahat, dee bits, berbagai macam perkakas lain dan perkakas kartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.35.  Pahat – Pahat  Bubut 
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Dalam gambar 2.35. diperlihatkan berbagai jenis perkakas pejal dan dalam gambar 

2.36. di perlihatkan tiga macam pemegang pahat, satu lurus dan dua lainnya menekuk (kekiri 

dan ke kanan) dengan di lengkapi mata pahat. Keuntungan dari mata pahat ini (bits) adalah 

keekonomisan dari pemakaian baja sayat cepat yang mahal dan bisa di lepas dari 

pemegangnya untuk diasah atau diganti dengan mata pahat yang baru, dan pemasangannya 

lagi hanya perlu sedikit penyetelan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.36. Pemegang Pahat Lurus, Bubut Kanan, Bubut Kiri dan Pahat-Pahat   

Bubut yang di Tip (kanan) . Macam –Macam Pemegang Pahat Bubut. 

 

             Keadaan dan bentuk pahat yang akan digunakan dalam melakukan sebuah proses  

mengoperasikan mesin bubut harus dalam keadaan baik, supaya memperoleh hasil yang 

berkualitas dari pekerjaan tersebut.  
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             Untuk itu Bentuk yang benar dari alat mesin bubut tergantung  pada : 

 Bentuk bahan yang akan dipotong 

 Bentuk potongan yang akan di bentuk 

 Rata-rata putaran 

 

 

 

 

Gambar 2.37.  Pahat Bubut Kanan 

 

            Pada gambar 2.37. menunjukkan sebuah pahat yang di desain untuk pahat kanan, 

yang mana pahat di letakkan di sebelah benda kerja dan bergerak kekiri hingga ke kepala 

tetap. Alat mesin bubut dapat dipisah untuk menyesuaikan pemotongan bahan yang berbeda. 

Sudut-sudut Pahat 

 

 

 

Gambar  2.38. Sudut Pahat 

Bagian Atas Sudut 

Bagian atas sudut ini membolehkan ujung pahat menyentuh benda kerja. 

Sisi Sudut Landai 

Sisi sudut landai membolehkan untuk menyentuh antara ujung pahat dengan benda kerja 

ketika menyisit menyamping benda kerja.  
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Bagian Depan dan Sisi Sudut Jarak Ruangan 

           Jarak ruangan harus di berikan antara pahat dan benda kerja, hal tersebut di capai 

dengan memperbolehkan jarak pada samping dan depan pahat. Pemberian jarak harus cukup 

besar untuk memastikan bahwa pahat tidak menggesek pada benda kerja, tapi jika terlalu 

besar akan memperlemah ujung pemotongan. (lihat chart : jarak sudut untuk bahan). 

 

Tabel  2.1. 

Sudut-sudut Pahat dari Berbagai Logam 

Bahan Bagian depan 
sudut jarak 
ruangan 

Sisi sudut jarak 
ruangan 

Bagian atas 
sudut 

Sisi sudt landai 

Baja lunak 5 5 12 15 

Aluminium 9 9 30 15 

Tembaga 7 7 20 25 

 Semua sudut dinyatakan dalam ”derajat” 

 

Prosedur Menggerinda / Mengasah Pahat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.39. Perlengkapan Sewaktu Menggerinda Pahat 
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             Pahat biasanya digerinda menggunakan alas atau tumpuan yang menempel pada roda 

gerinda. Perlengkapan keselamatan kerja harus digunakan ketika menggerinda.  

Semua tindakan keselamatan harus di lakukan pada waktu menggerinda, yaitu : 

 Pastikan gerinda dalam posisi yang benar 

 Jangan menggunakan sarung tangan 

 Periksa keadaan dari roda gerinda 

 Selalu rapikan tempat kerja, sehabis bekerja. 

Catatan : 

            Ketika menggerinda hati-hati dengan panas alat yang berlebihan, mungkin akan 

merubah benda kerja menjadi kepanasan : (jaga agar alat selalu di dinginkan dengan 

mencelupkannya ke dalam pendingin/ air). 

 Langkah 1, menggerinda sudut bagian atas 

 Langkah 2, menggerinda sudut bebas samping 

 

 

 

Gambar 2.40.  Menggerrinda Sudut Bagian Atas dan Samping 

 Langkah 3,  menggerinda sudut bebas depan 

 

 

 

 

Gambar 2.41.  Menggerinda Sudut Bebas Depan 
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 Langkah 4,  menggerinda sudut beram samping 

 

 

 

 

Gambar 2.42.  Menggerinda Sudut Beram Samping 

 

Catatan :  

Sudut dari pahat dapat di periksa dengan menggunakan alat ukur sudut. Yang mana alat 

tersebut di desain untuk menyesuaikan perbedaan sudut untuk bermacam-macam bahan. 

 

 

 

                                           Gambar 2.43.  Alat Ukur Sudut Pahat 

 

2.2.2.9.  Mesin Bubut Turet 

Mesin ini memiliki ciri khusus terutama disesuaikan untuk kebutuhan mesin 

produksi. Keahlian pekerja di sesuaikan pada mesin ini sehingga operator yang kurang 

pengalaman bisa menghasilkan komponen yang sejenis.  Karakteristik utama kelompok 

mesin ini adalah bahwa pahat/perkakas bisa di setel untuk operasi berurutan. Walaupun 

tenaga skill/terlatih di perlukan untuk menyetel perkakas dengan benar namun setelah itu 

untuk mengoperasikannya bisa di lakukan oleh tenaga tidak terlatih. 
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2.2.2.9.1.  Mesin Bubut Turet Horizontal 

   Mesin ini di buat dalam dua desain umum yaitu ram dan sadel. Mesin bubut jenis 

ram (gambar 2.44.) disebut demikian sesuai dengan cara turet di pasang. Turet di tempatkan 

pada peluncur atau ram yang bergerak ke belakang dan ke muka pada sebuah sadel yang di 

apitkan kepada bangku mesin bubut. Pengaturan ini menghasilkan gerakan cepat dari turet 

dan dianjurkan untuk kerja batang atau pencekaman tugas ringan. Sadelnya tidak bergerak 

selama operasi. Pada jenis sadel (gambar 2.44.), yang di gunakan untuk pekerjaan 

pencekaman, mempunyai turet yang di pasang langsung pada sadel, sadelnya bergerak bolak-

balik bersama turet. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44. Mesin Bubut Turet Jenis Ram Nomor 3 dengan Kendali Daur Listrik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.45.  Mesin Bubut Turet Pencekaman Jenis Sadel. 
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Karena perkakas pencekaman menggantung (overhang) dan tidak mendukung benda 

kerja, maka perkakas pencekam harus sekaku mungkin. Mesin bubut turet di konstruksi 

dengan cara yang sama dngan mesin bubut biasa. 

 

2.2.2.9.2. Perbedaan Mesin Bubut Turet dengan Mesin Bubut Biasa 

  Perbedaan utamanya adalah bahwa mesin bubut turet di sesuaikan untuk pekerjaan 

produksi yang banyak, sedangkan mesin bubut biasa terutama di gunakan untuk berbagai 

pekerjaan pembubutan ruang perkakas atau kerja tunggal. Ciri-ciri mesin bubut turet yang 

membuatnya di pakai untuk produksi jumlah banyak, yaitu : 

1. Perkakas bisa di setel pada turet untuk pekerjaan berurutan. 

2. Setiap stasiun di lengkapi dengan penghenti atau penggerak hantaran sehingga masing-

masing pemotongan oleh pahat adalah sama dengan pemotongan sebelumnya. 

3. Pemotongan majemuk dapat di ambil dari stasiun yang sama pada saat yang sama, 

misalnya pembubutan atau pengeboran lubang sebanyak dua buah atau lebih. 

4. Pemotongan kombinasi dapat dibuat yaitu pahat pada peluncur menyilang (cross slide) 

dapat di gunakan bersamaan dengan pahat pada turet yang lagi memotong. 

5. Kekakuan pada pemegang benda kerja atau pahat harus di buat pada mesin untuk 

pekerjaan majemuk atau pemotongan kombinasi. 

6. Mesin bubut turet di lengkapi dengan berbagai perlengkapan seperti pembuatan tirus, 

pembuatan ulir dan pekerjaan duplikasi dan bisa di control dengan pita/kaset. 
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2.2.2.9.3.  Prinsip Pahat dan Perpahatan 

    Dalam produksi hal ini adalah penting bahwa pekerjaan di lakukan sesingkat 

mungkin. Waktu yang di habiskan dalam produksi adalah : waktu penyetelan, penanganan 

mesin, penanganan benda kerja, dan waktu pemotongan.  

Waktu penyetelan dapat di kurangi dengan menyiapkan semua pahat yang di perlukan dalam 

kondisinya siap di pakai. 

           Waktu penanganan benda kerja, yaitu waktu yang di pakai dalam memasang atau 

melepaskan benda kerja. Hal ini sangat tergantung pada piranti pemegang benda kerja. Untuk 

pekerjaan batang maka waktu ini di kurangi dengan menggunakan leher stok batang. 

Waktu penanganan mesin adalah waktu yang di perlukan dalam memasang masing-masing 

perkakas pada tempatnya. Bisa di kurangi dengan menempatkan perkakas pada posisi urutan 

yang benar sehingga memudahkan penggunaannya atau dengan melakukan pemotongan 

kombinasi atau jamak, jika memungkinkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.46.  A. Mengkombinasikan Pemotongan pada Pekerjaan Batang. 

                                    B. Pemotongan Banyak dari Turet Segi Enam. 
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           Waktu potong untuk suatu operasi di kendalikan oleh penggunaan yang benar atas 

perkakas potong, kecepatan dan hantaran. Pemotongan kombinasi bisa menghemat waktu 

potong (gambar 2.46 A). 

           Pemotongan kombinasi menunjukkan penggunaan serentak dari pahat peluncur dan 

turet. Gambar 2.46 B menunjukkan penyetelan turet segi enam untuk membuat pemotongan 

dalam pada adaptor ulir. 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.47.  Penyetelan Turet Segi Enam menggambarkan urutan Operasi untuk 

menangani Pemotongan Dalam yang di perlukan pada Adaptor 

yang di tunjukkan dalam gambar Desain. 

 

               Gambar 2.48.  menunjukkan detail pemotongan dalam yang di perlukan untuk 

memesan adaptor. Jenis-jenis operasinya adalah : 

1. Stok batang di majukan terhadap penghenti stok kombinasi dan gurdi awal, dan di 

apitkan ke leher. Gurdi awal di majukan dan ujung benda kerja di gurdi/center. 

2. Di buat lubang pada stok dengan menggurdi sesuai dengan panjang yang di perlukan. 

3. Lubang dibor sesuai dengan diameter. 

4. Lubang yang di gurdi di perbesar dengan peluas lubang (reamer) 

5. Alur untuk celah ulir di buat, untuk operasi ini di gunakan perkakas luncur gerak cepat. 

6. Ulirnya di buat dengan sebuah tap yang di pegang oleh kopling tap dan pemegang die. 
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Gambar 2.48. Penyetelan untuk Memesin Operasi Dalam pada Adaptor Berulir. 

 

2.2.2.9.4.  Mesin Bubut Turet Horisontal Otomatis 

   Gambar 2.49. adalah mesin bubut turet otomatis yang penampilannya mirip 

dengan jenis sadel standar, namun operasinya otomatis. Turet segi enam di operasikan 

dengan tenaga hidrolik dan di lengkapi dengan penggeseran melintang cepat dan penukaran 

otomatis kepala hantaran yang sesuai pada setiap titik. Gerakan dari peluncur menyilang di 

kendalikan oleh nok yang di gerakkan oleh gerakan ke depan dari turet. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.49.  Mesin Bubut Turet Horizontal Otomatis. 
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2.2.2.9.5.  Mesin Bubut Turet Vertikal 

    Mesin bubut turet vertical mirip dengan frais pengebor vertical, tapi memiliki 

karakteristik pengaturan turet untuk memasang pahat. Mesin ini terdiri dari pencekam atau 

meja berputar dalam kedudukan horizontal, dengan turet di pasangkan di atas rel menyilang. 

Mesin ini di kembangkan untuk memudahkan pemuatan, pemegangan dan pemesinan dari 

suku cadang berat dan diameter besar. 

Pada gambar 2.50. memperlihatkan sebuah mesin bubut vertical yang di lengkapi 

dengan tiga kapala pemotong ; kepala turet utama yang berputar, kepala ram yang di 

tunjukkan di sebelah kiri dan kepala samping. 

Untuk mengadakan pemotongan bersudut, baik ram maupun turet dapat di putar 30º 

kekiri atau ke kanan dari pusat. Ram menyediakan stasiun perkakas lain pada mesin yang 

bisa di operasikan terpisah atau bersama-sama dengan yang lainnya. Mesin ini bisa 

dilengkapi dengan pengendali yang akan menghasilkan operasi otomatik pada setiap kepala, 

laju dan arah hantaran dan perubahan kecepatan spindle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.50.  Mesin Bubut Turet Vertical 
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2.2.2.9.6. Mesin Bubut Stasiun Jamak Vertikal Otomatis 

   Mesin ini di desain untuk produksi tinggi dan biasanya di lengkapi dengan lima 

atau Sembilan stasiun kerja dan posisi/dudukan pemuatan. Dalam beberapa mesin di 

sediakan dua spindle untuk setiap stasiun. Biasanya semua jenis operasi bisa di lakukan 

seperti : memfris, menggurdi, mengulir, mengetap, meluaskan lubang dan mengebor. 

Keuntungan mesin ini adalah bahwa operasi bisa di lakukan secara serentak dan dengan 

urutan yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.51.  Mesin Bubut Pencekam Vertical Stasiun Jamak 

 

2.2.2.10. Mesin Bubut Otomatis 

 Mesin bubut yang perkakasnya secara otomatis di hantarkan ke benda kerja dan 

mundur setelah daurnya di selesaikan, di kenal sebaagi mesin bubut otomatis. Mesin bubut 

ini sepenuhnya di lengkapi dengan magasin hantaran sehingga sejumlah suku cadang dapat di 
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mesin secara berurutan dengan hanya sedikit pegawasan dari operator. Gambar 2.48. 

memperlihatkan mesin bubut otomatis jenis vertical. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.52.  Mesin Bubut Otomatis Vertical. 

 

2.2.2.11.  Mesin Bubut Dupllikat 

  Mesin bubut duplikat memproduksi kembali sejumlah suku cadang dari bentuk 

induk ataupun contoh dari benda kerja. Hampir setiap mesin bubut standard dapat di 

modifikasi untuk pekerjaan penduplikasian. Reproduksinya dari sebuah pola, baik bulat atau 

datar yang biasanya di pasangkan di belakang mesin bubut. Pola di hubungkan dengan 

sebuah jarum yang di gerakkan oleh udara, hidrolik, atau listrik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.53.  Mesin Bubut Duplikat Otomatis. 
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2.2.2.12. Mesin Ulir Otomatis 

Mesin ini di temukan oleh Christopher N. Spencer. Ciri utamanya dari mesin ini 

adalah pengontrolan gerakan turet sehingga perkakas bisa di umpan ke benda kerja pada 

kecepatan yang di inginkan, di tarik dan di arahkan ke kedudukan berikutnya. Ini semua di 

lakukan dengan mekanisme nok berbentuk silinder atau drum yang terletak di bawah turet. 

Ciri khas lainnya, yang di kendalikan oleh nok adalah mekanisme pemegangan benda kerja 

pada leher, dan melepaskannya pada akhir siklus. Mesin pertama jenis ini hanya untuk 

membuat sekrup dan baut. Karena mesin ini hanya memproduksi komponen satu persatu 

dengan sedikit perhatian dari operator, oleh sebab itu di sebut otomatik. 

Mesin ulir otomatis bisa di klasifikasikan berdasarkan turet atau jumlah spindle, tapi 

mesin multi spindle tidak di klsasifikasikan sebagai mesin ulir tetapi sebagai mesin spindle 

banyak otomatis. Pada gambar 2.54. memperlihatkan mesin ulir yang di desain untuk benda 

kerja batang diameter kecil. Mesin ini mempunyai peluncur melintang yang bisa membawa 

perkakas di depan dan di belakang, dan turet yang terpasang pada posisi vertical pada 

peluncur gerakan longitudinal. Perkakas di pasang di sekeliling turet pada bidang vertical 

segaris dengan spindle. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.54.  Mesin Ulir Oomatis Nomor 2 
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2.2.2.13.  Mesin Ulir Jenis Swiss 

  Pada gambar 2.55. adalah tampak ujung mesin ulir jenis Swiss yang di 

kembangkan untuk pembubutan teliti dari komponen kecil. Pahat mata tunggal di gunakan 

pada mesin ini dan di tempatkan secara radial di sekeliling bushing karbida di mana stok di 

majukan selama proses pemesinan. Pembubutan oleh dua mata perkakas horizontal, 

sedangkan tiga lainnya untuk membuat alur, memotong putus dan membuat ulir. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.55. Tampak ujung dari Mesin Ulir jenis Swiss yang menunjukkan 

Nok Ayun dan Mekanisme Kendali Pahat. 

 

2.2.2.14.  Spindel Banyak Otomatis 

  Mesin spindle banyak otomatis adalah jenis yang paling cepat dari mesin  produksi 

untuk pekerjaan batang. Mesin ini otomatis sepenuhnya dan di buat dalam berbagai model 

dengan dua, empat, lima, enam atau delapan spindle. Dalam mesin ini langkah operasi di 

bagi menjadi beberapa bagian sehingga satu stasiun mengerjakan satu bagian operasi dan 

semua stasiun beroperasi secara serentak sehingga memperpendek waktu pengerjaan. 

Konstruksi umum dari mesin ini. spindle yang membawa stok batang seluruhnya di 

pegang dan di putar dalam rel stok. Di depan spindle terdapat sebuah peluncur pahat ujung 

untuk tempat meletakkan pahat segaris dengan masing-masing spindle mesin. Peluncur pahat 
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tidak mengarah atau berputar bersama pembawa spindle melainkan bergerak maju-mundur 

untuk membawa ujung pahat ke dan dari persinggungan dengan batang / stok yang berputar. 

 

 

 

 

 

Gambar  2.56. Mesin Batang Spindle Banyak Otomatis. 

2.2.2.15.  Fris Pengebor Vertikal 

Pada mesin ini benda kerja berputar pada meja horizontal. Pahat pemotong stasioner, 

kecuali untuk gerakan hantaran dan terpasang pada rel menyilang yang tingginya dapat di 

stel. Pekerjaan yang bisa di lakukan adalah pekerjaan tepi horizontal, pembubutan vertical 

dan pengeboran. Mesin ini di beri tingkatan berdasarkan diameter mejanya yang ukurannya 

bervariasi dari 1 sampai 12 mm. 

Gambar 2.57. adalah contoh mesin fris pengebor vertical. Kelebihan mesin ini 

adalah bisa memegang suku cadang yang besar dan berat, karena benda kerja dapat di 

letakkan di meja dengan crane. 

 

 

 

 

 

Gambar.  2.57.  Fris Pengebor dan Pembubut Vertical. 
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2.2.2.16.  Keterangan Gambar Mesin Bubut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.58.  Mesin Bubut dan Bagian – Bagiannya. 
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1. Lemari perkakas 

2. Handle pengatur ulir 

3. Poros pembawa 

4. Panel pengatur pola pemakanan 

5. Tabel ulir whitworth 

6. Table ulir metris 

7. Panel reset 

8. Tabel kecepatan 

9. Handle putar balik otomatis 

10. Kepala tetap 

11. Handle pengatur kecepatan 

12. Tombol inching (tombol pengatur ukuran dalam satuan inch) 

13. Lampu indicator 

14. Poros 

15. Pelat hadapan belakang 

16. Cakar/ pencekam 

17. Handle otomatis untuk membuat ulir 

18. Handle eretan bawah (pengatur maju-mundur pahat) 

19. Baut penjepit pahat 

20. handle pengunci dudukan pahat 

21. Eretan atas 

22. Pelat dudukan pahat 

23. Handle eretan atas (untuk membuat tirus) 
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24. Eretan bawah 

25. Center 

26. Handle pengikat center 

27. Handle pengikat oil stock 

28. Handle maju-mundur center / hower bor 

29. Kepala lepas mesin bubut center 

30. Rel bergerigi 

31. Batang ulir pengantar 

32. Handle start mesin 

33. Handle manual untuk ingsutan longitudinal 

34. Handle otomatis untuk ingsutan longitudinal 

 

Prosedur Pengoperasian Mesin Bubut : 

1. Siapkan alat-alat ukur, kunci-kunci dan benda kerja 

2. Periksa minyak pelumas pada mesin (dapat dilihat melalui kaca dan tingginya kira-

kira 2/3 bagian) 

3. Pasang benda kerja pada cakram (16) kemudian kunci posisinya dengan baik agar 

benda kerja tidak mudah goyang  

4. Untuk menyalakan mesin bubut, tarik arah luar panel 7, kemudian handle 32 di tarik 

ke atas, maka benda kerja yang terpasang pada cakram akan berputar. Untuk memilih 

kecepatan yang di kehendaki, atur handle 11 berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

tercantum pada table 8. 
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5. Benda kerja yang sudah terpasang coba di putar, apabila benda kerja masih belum 

mantap/kuat posisinya, maka benda kerja di setel kembali dengan menggunakan blok 

penggaris atau dial gauge. 

6. Ada kondisi-kondisi teknik tertentu yang membuat proses pemakanan suatu benda 

kerja tidak cukup dengan memasangnya pada cakram saja. Jadi salah satu ujung 

benda kerja yang lain harus terpasang pada center (25), yang terdapat di bagian 

kepala lepas (29). Sebelum salah satu ujung benda kerja tersebut di pasang pada 

center, bagian tersebut perlu di buang lubang center terlebih dahulu dengan 

menggunakan drill center. 

 

      Untuk Membubut : 

1. Pasang pahat pada plat dudukan pahat (22) setinggi center (25) atau setinggi jari-jari 

(setengah diameter benda kerja) agar hasil proses pemakanan dapat maksimal. 

Setelah pahat di pasang, pahat segera di jepit dengan baut penjepit pahat (19). 

Apabila posisi pahat kurang tinggi, kondisi ini dapat di siasati dengan cara 

menyisipkan plat-plat tipis ke bagian bawah pahat. 

2. Sebelum proses pemakanan di mulai, terlebih dahulu lakukan pengukuran dan 

penandaan batas-batas yang hendak dibubut atau di buat ulir pada benda kerja. 

3. Proses pembubutan dapat segera di lakukan di mana perlu di perhatikan bahwa 

kecepatan mesin pada saat membubut ulir adalah 70 rpm dan pada saat membubut 

biasa adalah 360 rpm. 

4. Bila pembubutan di lakukan secara manual, maka : 

 Untuk pamakanan longitudinal, putar handle 33. 
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 Untuk pemakanan melintang, putar handle 18 

5. Bila pembubutan di lakukan secara otomatis, maka : 

 Untuk pemakanan longitudinal, gerakkan handle 34 ke arah atas. 

 Untuk pemakanan melintang handle 34 ke arah bawah. 

6. Untuk merubah arah pemakanan benda kerja, putar handle 9 untuk melakukan putar 

balik otomatis. 

7. Melakukan pembubutan sesuai ukuran dan bentuk seperti yang di minta atau seperti 

yang tercantum pada gambar mekanik benda kerja. 

8. Prosedur yang sama di gunakan untuk pekerjaan pemotongan benda kerja, hanya jenis 

pahat yang di gunakan adalah jenis pahat bubut pahat potong. 

9. Pada saat proses pemakanan di lakukan, cairan pendingin harus senantiasa di alirkan. 

 

      Untuk Membuat Ulir : 

1. Buat garis pembatas pada bagian benda kerja yang akan di buat ulir. 

2. Ganti pahat bubut dengan pahat ulir. 

3. Handle 4 di putar ke kanan (kearah tanda ulir) 

4. Tentukan posisi handle 2 dengan melihat table ulir terlebih dahulu. 

5. Jalankan mesin dengan menekan handle 32 ke arah bawah. 

6. Lakukan penguliran dengan menekan handle 17 ke arah bawah, hingga proses 

pemakanan mendekati garis pembatas yang telah di tandai. 

7. Untuk mengembalikan posisi pahat, putaran mesin di rubah / di putar balik (reserved) 

denga cara menarik handle 32 ke arah atas dan handle 18 diputar ke kiri sehingga 

dengan demikian eretan akan bergerak mundur. 
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8. Untuk pembubutan ulir dalam prosedurnya sama, jenis pahat saja yang diganti dengan 

jenis pahat ulir dalam. 

 

2.2.3. Mesin Bor  

Pada umumnya mesin bor terdiri dari posisi bodi, kepala, spindle, meja dan lain-lain. 

Untuk mesin bor yang kecil perlu menjaga statis, sedangkan pada mesin yang besar menjaga 

statis dapat di atur dalam tiga posisi. Pada gambar 2.6 berikut adalah ilustrasi mesin bor yang 

di gunakan di lab. FT UNSADA beserta keterangan bagian-bagian mesin tersebut. 

 

2.2.3.1. Keterangan Gambar Mesin Bor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.59.  Mesin Bor dan Bagian-Bagiannya. 
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1. Pondasi 

2. Handle pengunci meja (putar) 

3. Handle benda kerja 

4. Handle penjepit 

5. Hower bor 

6. Tuas penekan 

7. Tabel keamanan 

8. Kepala mesin 

9. Roda bertingkat 

10. Penjepit benda kerja (ragum) 

11. Baut pengikat ragum 

12. Panel start 

13. Motor 

14. Tabel induction motor 

15. Body mesin 

16. Pelat bergerigi 

17. Handle pengunci naik-turun meja 

18. Handle naik-turun meja 
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2.2.3.2. Prosedur Menjalankan Mesin Bor 

                Adapun prosedur menjalankan mesin bor adalah sebagai berikut : 

1. Persiapkanlah alat-alat keperluan mengebor (drilling) 

2. Benda kerja di jepit pada ragum yang terletak di atas meja 

3. Pasang mata bor yang sesuai 

4. Atur posisi meja, yaitu dengan membuka tuas 2, 18 dan 17. Kemudian cari posisi di 

mana center benda kerja yang sesuai dengan posisi mata bor, lalu di kencangkan tuas 

2 dan tuas 17. 

5. Tekan panel start (12) 

6. Tekan mata bor dengan menekan handle 6 secara selaras, penekanan secara berulang-

ulang dan sesuai dengan kekerasan bahan. Berikan pendingin secukupnya. Hati-hati 

jangan sampai mata bor patah atau benda kerja ikut berputar atau melayang. 

7. Jika lubang yang telah di kehendaki tembus, matikan mesin dan bersihkan mesin dan 

sekelilingnya. 

 

2.2.4. Las SMAW (SHIELDED METAL ARC WELDING) 

          Adapun prinsip pengelasan dengan busur nyala listrik adalah sebagai berikut : 

Dua metal yang konduktif, jika dialiri arus listrik yang cukup padat (dense) dengan tegangan 

yang relative rendah akan menghasilkan loncatan elektron yang menimbulkan panas amat 

tinggi, yang dapat mencapai 9000° F (5000° C), sehingga dengan mudah /cepat dapat 

mencairkan kedua metal tersebut, maka gejala alam ini di manfaatkan untuk keperluan 

penyambungan dua metal yang lazim di sebut las. Arus listrik yang di pakai antara 10 hingga 
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500 ampere AC atau DC tergantung pada keperluannya. Selanjutnya demi keselamatan 

pengelas, maka tegangan yang di pakai berkisar antara 17 hingga 45 volt.  

            Pada dasarnya las busur listrik terlindung dari sebuah mesin las (onformer, 

transformer atau generator las DC atau AC), kabel las secukupnya baik yang di hubungkan 

dengan tangkai maupun penjepit las, penjepit las dan sebuah tangkai las/penjepit elektroda. 

Sebelum pengelasan di laksanakan maka perlu persiapan-persiapan yang terdiri dari 

persiapan teoritis dan persiapan praktis. 

 

2.2.4.1. Persiapan Teoritis 

1. Persiapan dasar pengelasan listrik yang baik misalnnya : mengetahui berbagai jenis 

kampuh las dan segala ukuranya, mengetahui cara pengaturan arus pada setiap alur 

las dan segala akibatnya. 

2. Pengertian tentang segi-segi keselamatan kerja sehubugan dengan pelaksanaan 

pengelasan, misalnya : segi-segi keselamatan personal termasuk langkah-langkah 

pencegahan kecelakaan dan hal-hal yang perlu untuk menjamin cara pengelasan yang 

mematuhi syarat-syarat kesehatan.  Segi-segi keselamatan umum perlu pula di 

ketahui bilamana resiko pelaksanaan pengelasan menyangkut hal-hal yang 

membahayakan umum. 

3. Pengertian tentang membaca gambar konstruksi, membuat sketsa, megukur 

konstruksi dan sebagainya. 

4. Pengertian tentang ilmu bahan seperti penyambungan yang benar antara dua bahan 

yang berbeda, jenis-jenis elektroda, pergerakan bahan akibat panas (upsetting) dan 

penghapusan  tegangan sisa (residual stress). 
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Gambar 2.60.  Skema Pengelasan dengan Arus Listrik Searah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.61.  Prinsip Las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

 

2.2.4.2. Persiapan Praktis 

1. Persiapan peralatan, meliputi alat-alat baku (utama), alat-alat keselamatan dan alat-

alat bantu (tidak pokok). 

2. Alat-alat baku, misalnya mesin las (onformer, transformer dan generator), tangki las 

kelam / penjepit las, dan kabel las. 

3. Alat-alat perlangkapan / keselamatan personal seperti : topeng pelindung las dengan 

kaca mata hitam no. 9-11, sarung tangan las, selongsong kaki las, baju lengan panjang 



67 

dengan lebar baju yang dapat di tutup, jaket las, tempat elektroda, martil biasa, kapur 

las water pass, dan siku baja. 

4. Alat-alat keselamatan umum seperti : blower, alat pemadam kebakaran, gas tester, 

tabir air (water screen), lampu sorot (spot light), alat pelindung nayala (screen), 

rambu-rambu las dan lain-lain. 

5. Alat-alat Bantu lainnya seperti blander potong-autogen, botol angina, botol cetyline, 

reducing valve (pressure regulator), gerinda listrik di tambah sumber listrik, 

dongkrak pipa, pemutar pipa, strong back di tambah baji / tuas, alat pengangkat di 

tambah sling / rantai, paying las, tang pengukur arus, pengatur arus dan lain-lain. 

 

  Persiapan selanjutnya berupa pembersihan tempat kerja, pengaturan peralatan-

peralatan sedemikian rupa sehingga mempermudah pelaksanaan pengelasan, pemeriksaan 

semua peralatan mengenai kondisi masing-masing terutama kemungkinan adanya kerusakan 

yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan, misalnya kabel yang bocor dapat 

menyebabkan kebocoran pada pipa atau bejana di tempat tersebut terletak. Loncatan busur 

listrik akibat kebocoran kabel, di tempat yang tidak bergeser, dalam waktu dekat akan 

mencairkan titik di tempat loncatan busur listrik tersebut berada dan lama-kelamaan dapat 

menembus metal tersebut. Sambungan kabel las harus dalam kondisi sebaik-baiknya 

sehingga tidak menimbulkan kebocoran busur listrik yang membahayakan. 

             Sifat nyala busur listrik yang di hasilkan oleh mesin las tersebut tidak tetap, sebentar 

kuat sebentar lemah, maka betapapun pandainya tukang las, hasilnya tetap saja akan jelek / 

kurang baik. Jika menemukan mesin las demikian sebaiknnya diganti dengan yang lebih baik 
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yang menghasilkan nyala yang konstan / tetap, sementara mesin las yang kurang baik di 

bawa ke bengkel untuk di periksa dan diperbaiki. 

             Pada pengelasan yang modern, maka tukang las di lengkapi dengan alat pengatur 

arus yang dapat di atur oleh tangan tukang las langsung sewaktu mengelas. Pahat runcing 

sedapat mungkin harus runcing, karena jika tumpul maka sulit untuk membersihkan sisa-sisa 

kerak las pada jepitan arus las yang cembung/cekung. 

Kawat-kawat elektroda harus tersimpan rapi di dalam dapur penghangat elektroda 

untuk menghindarkan agar elektroda tidak lembab karena dapat mengakibatkan porous atau 

keroposnya sambungan las. 

Periksa selanjutnya apakah daerah kerja benar-benar telah aman dari kemungkinan 

terjadinya bahaya kebakaran akibat pengelasan. Setelah semua hal tersebut di atas siap di 

laksanakan, maka kampuh las dari semua jenis kotoran seperti : kerak, oksida, minyak, cat, 

galvanize (lapisan pertin), sirlak, lapisan pelindung karat, air, garam, lemak dan lain-lain., 

sebab kampuh yang kotor menyebabkan pengelasan tidak sempurna, bahan yang di sambung 

tidak akan menyatu dengan bahan las. Jarak antara kampuh harus di perhatikan dan di atur 

sesuai dengan ketentuan. 

 

2.2.4.3. Cara Memulai Nyala Busur Listrik 

               Penyalaan busur lisrik dapat di lakukan dengan menghubungkan singkat ujung 

elektroda dengan logam induk dan segera memisahkan lagi pada jarak yang pendek, seperti 

yang di ilustrasikan pada gambar 2.62 dan gambar 2.63. Adapun cara-cara untuk memulai 

nyala listriik adalah sebagai berikut : 
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Cara I : 

1. Pegang elektroda tegak lurus terhadap pelat kerja. 

2. Ketukan beberapa kali ke permukaan pelat kerja 

3. Segera setelah timbul busur listrik, tarik elektroda sejarak garis tengah elektroda 

untuk mencegah agar elektroda tidak lengket ke pelat kerja. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.62. Cara I untuk Memulai Nyala Busur Listrik. 

 

Cara II : 

1. Pegang elektroda sehingga membentuk sudut terhadap pelat kerja sebesar ± 60°. 

2. Gerakan elektroda kearah pinggir pelat kerja, sehingga menyinggungnya (lihat sketsa). 

3. Tarik elektroda sejarak garis tengah elektroda, segera setelah busur nyala listrik untuk 

mencegah agar elektroda tidak lengket ke pelat kerja. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.63.  Cara II untuk Memulai Nyala Busur Listrik. 



70 

2.2.4.4. Cara Memulai Pengelasan 

               Sudut pengelasan sekitar 5º hingga 10°. Posisi elektroda, tegak lurus pelat kerja 

sementara untuk memanaskan pelat tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.64.  Ilustrasi Memulai Pengelasan 

 

1. Jika busur nyala telah terjadi, tahan jarak elektroda satu garis tengah elektroda dan geser 

posisinya ke sisi pelat. 

2. Perbesar jarak elektroda (perpanjang nyala busur) menjadi dua kali garis tengah elektroda 

untuk memanaskan pelat kerja. 

3. Bila pelat telah panas, kembali posisi elektroda pada jarak satu garis tengah elektroda dan 

kemiringan elektroda tersebut, sehingga membentuk sudut 5º hingga 10°, seperti tertera 

pada gamabr 2.60. 

4. Biarkan kolam las tersebut hingga 1,5 - 2 kali diameter elektroda, kemudian bergerak 

kearah jalur las dengan mempertahankan lebar jalur, sehingga mencapai jarak tiga inch, 

kemudian pengelasan di hentikan. 

5. Buang lapisan slag pada ujung jalur. 

6. Mulai kembali pengelasan dengan elektroda baru ½’’ mundur dari ujung, sehingga 

pengelasan bertumpu (overlap) di atas ujung jalur tersebut, untuk terlebih dahulu mengisi 
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ujung jalur las yang selalu berbentuk kawah (crater), sehingga bentuk keseluruhan jalur 

las seragam / sempurna. Kesalahan pada saat penggantian elektroda sedikit banyak akan 

memperburuk rupa jalur, sekaligus mempengaruhi kekuatan las. Kerusakan ini biasa di 

sebut kesalahan penggantian elektroda (defect of electrode change). 

   Cara pengelasan yang benar (jarak elektroda yang tetap dan kecepatan pengelasan 

yang tetap) akan menghasilkan bunyi mendesis yang tetap dan halus dengan lebar jalur 

sebesar kurang lebih dua kali garis tengah elektroda. 

 

Tabel 2.2. 

Arus Las Listrik 

 

Diameter 

 

Arus Listrik 

Tebal Material yang dilas 

1 kali las 2 kali las 

1,5 40-60 s/d 2 mm s/d 2 mm 

2 60-80 s/d 3 mm s/d 6 mm 

2,5 80-100 s/d 4 mm s/d 10 mm 

3,2 120-140 s/d 5 mm s/d 20 mm 

4 160-180 s/d 6 mm Diatas 6 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

BAB III 

PEMBAHASAN 

PROSES PENGERJAAN ALAT BAUT KOPLING FLEN 

 

3.1. Prosedur  Keselamatan  dan  Kesehatan  kerja  yang  harus  di 

perhatikan selama Proses Pengerjaan Alat Baut Kopling Flen : 

1.  Periksa kondisi mesin, seperti minyak pelumasnya masih standard apa tidak, baut-baut 

pencekamnya ada yang kendor apa tidak, dan lain-lain. 

2.   Ketika pekerjaan membubut di lakukan, harus benar-benar di pastikan bahwa baik pahat 

bubut maupun benda kerja keduanya sudah diikat dengan kuat. 

3.  Jangan menaruh alat dan benda kerja yang tidak diperlukan di atas kepala tetap, sebab di 

khawatirkan benda-benda tersebut akan jatuh menimpa pencekam yang sedang berputar 

dan akhirnya bisa membuat celaka operator atau orang lain di sekitarnya. 

4.  Mengenakan kemeja / kaos lengan pendek, apabila mengenakan kemeja / kaos lengan 

panjang, maka harus dilipat hingga mencapai siku. 

5.  Rambut pendek rapi dan tidak boleh terurai kedepan. 

6.  Selalu menggunakan kacamata pelindung. 

7.  Gunakan selalu pendingin secukupnya, supaya alat- peralatannya awet di pakai. 

8.   Tidak di perkenankan memakai sarung tangan. 

9.  Selagi membubut dilarang berdiri tepat didepan benda kerja yang berputar, tapi berdirinya 

agak menyamping untuk menghindari bila benda kerja terlepas tidak mengenai wajah 

operator. 
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10. Tidak di perkenankan memakai sandal, setiap peserta praktikum sebaiknya memakai 

sepatu karet yang tertutup rapi bagian depannya agar dapat terhindar dari bahaya chip 

(skrap) sampah dari pembubutan, sengatan listrik maupun semburan bunga api selagi 

melakukan pengelasan.. 

11. Konsentrasi penuh pada pekerjaan, tidak boleh sambil bercanda atau melamun dan di 

larang keras meninggalkan mesin dalam keadaan berputar / nyala. 

12. Setelah selesai bekerja, harus selalu membersihkan mesin-mesin, alat-peralatan dan 

lingkungan kerja sekitarnya, serta mengembalikan alat-peralatannya ke tempat semula. 

 

            3.2.  Alat dan Bahan 

1.  Mesin bubut beserta alat –alat bantunya. 

2.  Mesin gergaji potong logam. 

3.  Mesin bor. 

4.  Pahat bubut rata dan pahat bubut tepi. 

5.  Pahat ulir luar. 

6.  Pahat ulir dalam. 

7.  Pahat dalam. 

8.  Center drill dan mata bor dengan ukuran : Ø 6 mm, Ø 8  mm, Ø 11 mm, dan Ø 16 mm. 

9. Palu. 

10. Kikir rata. 

11. Gergaji besi. 

12. Jangka sorong / sketmat. 

13. Batang besi bulat Ø 1 ½  inch (Ø 38 mm). 
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          3.3.  Gambar Kerja Alat Baut Kopling Flen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  Gambar Kerja Alat Baut Kopling Flen 
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 3.4.  Tahap Pengerjaan Alat Baut Koplinng Flen 

 

3.4.1.  Benda kerja I  (Batang besi bulat  Ø 1 ½ inch). 

1.  Ukur dan potong batang besi bulat Ø 1½ inch sepanjang 120 mm dengan menggunakan 

mesin gergaji. 

2.  Siapkan mesin bubut dan peralatannya, serta alat bantunya, antara lain : pahat bubut rata, 

pahat ulir luar, jangka sorong, kikir, center drill dan mata bor Ø 6 mm. 

3.   Benda kerja sepanjang 30 mm diikat pada pencekam. 

4.  Pahat bubut rata diikat pada tempat pahat dan di atur agar posisinya tepat pada tengah 

benda kerja (setinggi center kepala lepas), bila kurang, ketinggiannya diatur dengan 

memberi ganjal bantalan / shim di bawah pahat yang akan di pasang. 

5.   Posisikan putaran mesin bubut pada kecepatan 360 rpm (posisi handel B-2). 

6. Di bubut rata muka benda kerja bekas potongan mesin gergaji hingga rata, dengan 

menggunakan teknik pengerjaan tepi (Facing). 

7.   Di bubut rata sepanjang 85 mm, di jadikan diameter 25 mm. 

8.   Di bubut rata lagi sepanjang 45 mm, di jadikan diameter 22 mm. 

9.   Dibubut rata lagi sepanjang 15 mm, di jadikan diameter 18 mm. 

10. Pahat bubut rata di lepas di ganti dengan pahat ulir luar lalu diikat pada tempat pahat 

dengan kuat, diatur posisinya setinggi center. 

11. Posisikan putaran mesin bubut pada kecepatan 70 rpm (posisi handel B -1), dan handel 4 

diputar ke kanan (ke arah ulir). 

12. Posisikan handel 2 pada tabel ulir dalam inch pada angka 9 (posisi handel B - 2). Dan 

lakukan penandaan batas yang akan diulir berjarak 45 mm dari ujung. 
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13. Memulai pemotongan ulir W 7/8” – 9 (dengan menekan handel 17 ke bawah, hingga 

mendekati garis pembatas yang telah di tandai. Setelah itu posisi pahat di kembalikan, 

putaran mesin diputar balik / reserved dengan cara menarik handel 32 ke atas dan handel 

18 di putar kekiri, sehingga eretan akan mundur). Pekerjaan ini di ulang-ulang hingga  

menjadi ukuran W 7/8”-9 yang standard. 

14. Benda kerja di balik, lalu di cekam pada benda yang berukuran diameter 25 mm. 

15. Posisikan putaran mesin bubut pada kecepatan 360 rpm. 

16. Lakukan pembubutan tepi hingga di peroleh total panjang 109 mm. 

17. Lakukan pembubutan rata pada benda kerja yang berdiameter 38 mm, di jadikan diameter 

36 mm sepanjang 24 mm, dan di ujungnya diberi chamfer 1,5 mm x 45º supaya tidak 

tajam. 

18. Benda kerja dilepas lalu di jepit pada catok mekanik, lalu di beri tanda pada dua sisi 

berlawanan yang berdiameter 36 mm, berjarak 18 mm dari ujung menggunakan gergaji 

besi sedalam 4,5 mm tiap sisinya (seperti gambar kerja). 

19. Dua sisi berlawanan pada benda kerja sepanjang 18 mm, selanjutnya di bentuk dengan 

kikir rata sehingga ketebalannya menjadi ukuran 27 mm (berkurang 9 mm, pada kedua 

sisinya). 

20. Setelah itu benda kerja diikat di catok pada mesin bor. Lalu di bor center drill dan di bor 

lagi dengan mata bor diameter 6 mm sampai tembus pada benda kerja yang berdiameter 

18 mm, tepat di tengah-tengah dengan posisi tegak lurus dan jaraknya 8 mm dari ujung 

(seperti yang ada pada gambar kerja). 
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3.4.2.  Benda kerja 2  (Batang besi bulat Ø 1 ½  inch). 

1.  Ukur dan potong batang besi bulat  Ø 1½ inch sepanjang 40 mm dengan menggunakan 

mesin gergaji. 

2.  Siapkan dan bersihkan mesin bubut beserta alat-peralatannya dan alat bantunya, antara 

lain : pahat bubut rata, pahat ulir dalam, pahat dalam, jangka sorong, kikir rata, center 

drill dan mata bor  Ø 8 mm, Ø 11 mm, dan Ø 16 mm. 

3.   Benda kerja sepanjang 15 mm diikat pada pencekam. 

4.   Atur kecepatan mesin 360 rpm (posisi handel B – 2). 

5.  Di bubut rata permukaan bekas potongan mesin gergaji hingga rata dengan pengerjaan 

tepi (Facing). 

6.  Bubut benda kerja sepanjang 24 mm di jadikan diameter 36 mm, lalu ujungnya di chamfer 

2 mm x 45º.  

7.  Benda kerja di balik, lalu benda kerja yang berdiameter 36 mm sepanjang 20 mm diikat 

pada pencekam 

8.  Bubut permukaan potongnya hingga diperoleh panjang total 36 mm dengan pengerjaan 

tepi, dengan putaran mesin 360 rpm. 

9.  Bubut rata sepanjang 12 mm dengan posisi di akhir pemakanan menyudut 45º (seperti 

gambar) di jadikan diameter 30 mm. 

10. Pasang center drill pada chuck bor yang terpasang pada kepala lepas. 

11. Putar benda kerja dengan kecepatan 360 rpm untuk melakukan pengeboran dengan center 

drill, lalu sepanjang benda kerja di bor dengan mata bor Ø 8 mm sampai tembus, lalu di 

bor lagi dengan Ø 11 mm sampai tembus, lalu di bor lagi dengan Ø 16 mm juga sampai 

tembus. 
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12.Setelah selesai di bor kemudian benda kerja di lebarkan diameternya dengan 

menggunakan pahat dalam sehingga di dapat diameter lubang menjadi 19,5 mm. 

13. Atur kecepatan mesin menjadi 70 rpm 

14. Atur posisi tabel ulir dalam inch menunjuk angka 9 (B – 2). 

15. Untuk membuat ulir, benda kerja di drat menggunakan pahat ulir dalam menjadi ukuran 

W 7/8”-9 (prosesnya sama seperti membuat ulir luar pada benda kerja 1, tapi bedanya 

disini menggunakan pahat ulir dalam). 

16. Setelah selesai, benda kerja dilepas lalu di jepit pada catok mekanik 

17. Dengan menggunakan kikir rata, benda kerja yang diameternya 36 mm selanjutnya di 

bentuk menjadi segi enam sesuai dengan gambar sehingga menjadi ukuran untuk kunci 

32 mm. 

18. Setelah selesai, benda kerja diikat di catok pada mesin bor. 

19. Bagian benda kerja yang berdiameter 30 mm, di bor keliling dengan mata bor Ø 6 mm 

berjarak 10 mm dari ujung (seperti gambar) di sekelilingnya , sejajar dengan setiap sisi-

sisi segi enamnya, sebanyak 6 lubang. 

20. Setelah pekerjaan bor selesai, bagian tersebut di bentuk / di potong sesuai gambar dengan 

gergaji besi. 

21. Untuk merapikan bekas potongan gergaji besi yang kurang rapi, menggunakan kikir rata. 

22. Setelah semua proses pekerjaan praktikum selesai di laksanakan, semua mesin-mesin, 

peralatan dan lingkungan tempat bekerja harus di bersihkan, dan semua alat dan peralatan 

yang habis di pakai harus di kembalikan ketempat semula. 
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        3.5. Mesin - Mesin, Alat Kerja Bangku dan Peralatan  yang ada di 
Laboratorium Universitas Darma Persada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
                                                                
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
            Mesin Gerinda Bangku                                                 Catok Mekanik 
                                  
Gambar 3.2.  Mesin-Mesin dan Alat Kerja Bangku di Lab. Universitas Darma Persada. 

Mesin Bubut 
Mesin Gergaji 

Mesin Bor Mesin Las SMAW 

Mesin Bubut 
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                                                                                               Pahat rata dalam   
 
                                                                                                    
          
   Macam-macam pahat rata, ulir dan tepi  
 
                                                                                                       Pahat ulir dalam 
  
 
 
                     
 
                                                                                                   Center drill      
 
    Mata Bor Ukuran 8 mm, 12 mm, 16 mm 
 
 
 
 
 
                                                                                        Center kepala lepas 
 
                         Chuck Bor                                                             
 
 
 
                                                                                                  Gergaji Besi 
                                                                
                             Sketmat 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Sikat Kawat 
                                                                                             Macam – macam Kikir        
 
 
Gambar 3.3.Alat-Alat Kerja Bangku dan Peralatan di Lab. Universitas Darma Persada.                     
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          3.6.  Gambar Benda Jadi Alat Baut dan Mur Kopling Flen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Baut Kopling Flen                                      Mur Kopling Flen             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baut dan Mur Kopling  Flen yanng sudah di set 
 
 
 

Gambar 3.4.  Benda Jadi Alat Baut dan Mur Kopling Flen 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

          4.1.  Kesimpulan 

                     Setelah melakukan praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium Universitas 

Darma Persada, maka kami dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Setiap mahasiswa (praktikan) dapat mengetahui dan memahami secara keseluruhan dalam 

menggunakan mesin-mesin, alat-alat dan peralataan kerja bangku dan alat bantu lainnya 

yang umum digunakan di bengkel-bengkel kerja di lapangan. 

2.  Kedisiplinan dan kerjasama satu kelompok untuk menyelesaikan setiap proses pengerjaan 

pembuatan suatu benda kerja menjadi perhatian sangat penting, baik dalam membagi 

tugas pekerjaan, pembagian waktu kerja dan giliran waktu kerja. Sehingga dapat 

menyelesaikan benda kerja tepat pada waktunya. 

3.  Kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi suatu kendala, akan menentukan keberhasilan 

praktikum proses produksi ini dengan baik, efektif dan efisien. Hambatan-hambatan 

akibat kesalahan / kelalaian dari praktikan sendiri atau pihak lain,  akan menimbulkan 

kendala dalam menjalani praktikum, sehingga mesin dan alat yang digunakan tidak 

bekerja secara maksimal, perencanaan yang kurang teliti, dan minimnya pengetahuan 

tentang proses produksi sertan tata cara pengoperasian mesin-mesin yang ada. 

4.  Setiap peserta praktikan akan mengetahui dan memahami prosedur keselamatan dalam 

bekerja yang aman demi keselamatan dan kesehatan pekerja sendiri, mesin-mesin, alat 

dan peralatan, serta lingkungan kerja sekitarnya.  
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           4.2.  Saran – Saran 

                      Agar semakin efektif dan efisien serta menghasilkan hasil pembuatan benda 

kerja yang berkualitas, sebaiknya dalam pelaksanaan praktikum proses produksi seluruh 

peserta praktikan harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang bagaimana cara 

pengoperasian mesin, penggunaan alat-peralatan yang benar, sehingga selagi melakukan 

praktek dapat berjalan lancar tidak harus belajar cara mengoperasikan mesin dan cara 

pemakaian alat-alatnya. Diharapkan setelah lulus dari bangku kuliah nantinya menjadi calon 

tenaga kerja yang handal, mandiri dan siap bersaing dengan calon tenaga kerja lainnya. 

              Pentingnya pihak kampus / universitas untuk menambah mesin-mesin, alat dan 

peralatan yang belum tersedia, supaya praktikan berikutnya dapat lebih banyak mengenal dan 

memahami serta bertambah wawasannya dengan semakin banyak mesin dan peralatan yang 

diketahui, maka akan semakin bisa siap bekerja bila sudah terjun langsung di dunia kerja 

nyata. Peran pemerintah untuk membantu memberikan kemudahan-kemudahan dan bantuan 

pengadaan mesin dan peralatan untuk setiap kampus juga perlu di tingkatkan, supaya lulusan 

yang dihasilkan siap bekerja semua, bukan menjadi pengangguran yang akan membebani 

pemerintah.  

              Penulis belum bisa berbuat banyak dalam penyusunan tugas laporan ini, karena 

keterbatasan wawasan dan ilmu pengetahuan serta ketrampilan penulis. Sehingga diakhir 

penyusunan ini, penulis berharap banyak kepada pembaca atas kritik dan sarannya yang 

bersifat membangun, sebab makalah ini masih jauh dari sempurna.  

 

 

 



85 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

Yefry Chan, ST.MT. , dosen pembimbing mata kuliah Proses Produksi Universitas 

Borobudur. 

Novita Sherly, ST. 2008, PETUNJUK PRAKTIKUM PROSES PRODUKSI, Jakarta : 

Universitas Darma Persada. 

Wiyanto, 2008, LAPORAN PRAKTIKUM PROSES PRODUKSI, Jakarta : Universitas 

Dharma Persada. 

Dayus, Asyari, 2005, DIKTAT KULIAH PROSES PRODUKSI II, Jakarta : Fakultas 

Teknik Universitas Darma Persada. 

NN, 2002, BUKU INFORMASI PENGOPERASIAN MESIN BUBUT 50-006-1, Jakarta : 

RI- Bahan Pelatihan Nasional 

Faridah, Anni, dkk, 2008, TEKNIK PEMBENTUKAN PELAT JILID II Untuk SMK, 

Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 

 


