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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.  Flowchart Pembuatan 

Metode penelitian digunakan untuk proses pembuatan mesin 

Pneumatic conveying untuk biji jagung dengan diagram alir pada gambar 3.1.  
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Gambar 3. 1.Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Studi Literatur 

Gambar kerja 

Desain manufaktur : 

1. Perhitungan kebutuhan material dan alat 

2. Pemilihan proses pengerjaan 

3. Proses finishing 

4. Proses assembly 

 
Proses manufaktur : 

1. Rangka   

2. Hopper input 

3. Hopper output 

4. Body rotary valve 

5. Tutup body rotary valve 

6. Rotor 

7. Ventury 

8. Nozzle ventury 

9. Sambungan pipa horisontal 

10.Sambungan pipa miring 

11. Flange sambungan pipa 

12. Penyangga 

sambungan pipa 

13. Katup keluaran 

14. Assembly 

15. Finishing 

 

Pengambilan data 

Kesimpulan 

Selesai 

Perbaikan 
Pengujian kapasitas 

dan waktu proses 

Mulai 
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Langkah-Langkah kerja pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

1. Menyusun gambar-gambar dalam bentuk diagram kerja secara ringkas 

dan jelas. 

2. Menyiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan mesin. 

3. Melakukan pembuatan, meliputi: 

a. Pengerjaan rangka mesin 

b. Pengerjaan hopper input 

c. Pengerjaan hopper output 

d. Pengerjaan sambungan pipa (nylon) dan (resin dan katalis) 

e. Pengerjaan Flange sambungan pipa 

f. Pengerjaan body rotary valve dan tutupnya 

g. Pengerjaan rotor 

h. Pengerjaan ventury 

i. Pengerjaan nozzle 

j. Pengerjaan penyangga sambungan pipa 

k. Pengerjaan katup keluaran 

4. Melakukan perakitan bahan, meliputi: 

a. Rangka  

b. Perakitan hoper input dan output 

c. Perakitan rotor, body rotary, ventury, nozzle, pully, sabuk, dan motor 

listrik 

d. Perakitan pipa akrilik dengan sambungannya. 

e. Perakitan katup keluaran 

f. Kompresor 

5. Kemudian setelah mesin selesai dirakit, lalu proses finishing dengan 

menggerinda bagian las yang tidak rata dan di cat. 

6. Pengujian mesin dilakukan dengan cara menguji kapasitas bahan yang 

dipindahkan dengan waktu, dan tekanan angina dari kompresor. 

7. Setelah melakukan pengujian maka akan mendapatkan hasil dan 

kesimpulannya. 
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3.2. Desain Mesin 

Mesin ini menggunakan tenaga angin yang dihasilkan dari kompresor, 

sedangkan biji jagung ditampung pada hopper input kemudian turun dan  

diteruskan oleh rotary valve, rotary valve digerakkan menggunakan motor 

listrik yang menggunakan transmisi penghubung sabuk V. biji jagung yang 

diteruskan oleh rotary valve kemudian turun menuju pipa penyalur dan 

ditransfer atau dipindahkan oleh angin dari kompresor menuju hopper output, 

biji jagung akan turun ke corong hopper output dan keluar melalui katup 

keluaran yang diprogram dengan sistem kontrol, dan sisa angin akan keluar 

dari filter. 

 

 

Gambar 3.2.1. Mesin Pneumatic Conveying Untuk Biji Jagung 
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Gambar 3.2.2.Mesin Pneumatic Conveying Untuk Biji Jagung 

 

 

Gambar 3.2.3.Dimensi mesin pneumatic conveying 
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Keterangan :  

1. Kompresor 

2. Hopper Input 

3. Rangka 

4. Pipa Penyalur 

5. Hopper Output 

6. Pressure gauge 

7. Selang kompresor 

8. Pulley  

9. Poros  

10. Rotor  

11. Tutup body rotary valve 

12. Body rotary valve 

13. Motor listrik 

14. V- belt 

15. Ventury  

16. Bearing  

17. Nozzle  

18. Penyangga sambungan pipa akrilik 

19. Sambungan pipa akrilik 

20. Flange sambungan pipa akrilik 

21. Panel control 

22. Filter keluaran 

23. Elbow  

24. Loadcell  

25. Katup keluaran 

26. Sambungan pipa horisontal 

 

 

Bagian-bagian mesin Pneumatic Conveying untuk biji jagung: 

 

a). Kompresor 
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Kompresor berfungsi sebagai pendorong pada proses pemindahan 

biji jagung dari rotary valve menuju hopper output. 

 

Gambar 3.2.4.Desain dan dimensi kompresor 

 

b). Hopper Input 

Hopper Input berfungsi sebagai tempat masuknya biji jagung yang 

akan diteruskan oleh rotary valve. 

 

Gambar 3.2. 5.Desain dan dimensi Hopper Input  

  

 c). Rangka 

Rangka berfungsi sebagai penopang dari komponen-komponen 

yang ada pada mesin pneumatic conveying. 
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Gambar 3.2.6.Desain dan Dimensi Rangka mesin Pneumatic Conveying 

 

d). Pipa Akrilik 

Pipa akrilik digunakan untuk media penyaluran atau jalan untuk 

pemindahan biji jagung. 

 

 

Gambar 3.2.7.Desain dan Dimensi Pipa akrilik 

 

 e). Hopper Output 

Hopper Output digunakan sebagai penampung atau wadah dari biji 

jagung yang telah dipindahkan. 

 

Gambar 3.2.8.Desain dan Dimensi Hopper Output  
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f). Sambungan pipa akrilik 

Sambungan pipa akrilik berfungsi sebagai penyambung dari kedua 

pipa akrilik yang membentuk sudut miring 30.  

 

Gambar 3.2. 9.Desain dan Dimensi Sambungan pipa akrilik 

 

g). Motor listrik  

 Motor listrik berfungsi sebagai sumber energi mekanik untuk 

memutar rotary valve. 

 

Gambar 3.2. 10.Desain dan dimensi motor listrik pada rotary valve  

  

 

h). Body Rotary valve 

 Body rotary valve berfungsi sebagai rumah atau tempat rotor dari 

rotary valve. 
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  Gambar 3.2. 11.Desain dan dimensi Body Rotary valve 

 

i). Rotor 

 Rotor berfungsi sebagai pengendali arah aliran dari biji jagung 

dengan cara berputar. 

 

Gambar 3.2. 12.Desain dan Dimensi Rotor 

j). Tutup Body Rotary valve 

 Tutup Body Rotary valve berfungsi sebagai penutup body toraty 

valve.  

 

Gambar 3.2. 13.Desain dan dimensi Tutup Body Rotary valve 

k). Ventury  

  

 Ventury berfungsi sebagai jalur laju setelah rotary valve. 

 
Gambar 3.2. 14.Desain dan dimensi ventury 

l). Nozzle 

 Nozzle berfungsi sebagai media penyembur udara dari kompresor 

menuju ventury 
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Gambar 3.2. 15.Desain dan dimensi Nozzle 

m). Pully 

Pully berfungsi sebagai penghubung mekanis sabuk v dari motor 

listrik ke Rotary Valve. 

 

Gambar 3.2. 16.Desain dan dimensi Pully pada Rotary valve  

 n). Sabuk V 

Sabuk v berfungsi untuk mentransmisikan daya melalui pulley 

sumber mekanik ke pulley poros rotary valve. 

 

Gambar 3.2. 17.Desain dan Dimensi Sabuk V  

 

o). Sambungan pipa dari nylon 

Sambungan pipa dari nylon berfungsi untuk menyambung ventury 

dengan pipa akrilik.  

 

Gambar 3.2. 18.Desain dan dimensi Sambungan pipa dari nylon 

p). Flange sambungan pipa 

Flange berfungsi untuk pengunci sambungan pipa. 
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Gambar 3.2. 19.Desain dan dimensi flange sambungan pipa 

q). Penyangga sambungan pipa 

Penyangga sambungan  pipa berfungsi untuk menyangga 

sambungan pipa dari resin dan katalis untuk pipa akrilik. 

 

Gambar 3.2. 20.Desain dan dimensi penyangga sambungan pipa 

 

r). Katup Keluaran 

  

Katup keluaran berfungsi untuk mengatur pengeluaran dengan cara 

membuka dan menutup yang diatur dengan panel kontrol. 

 
Gambar 3.2. 21.Desain dan dimensi Katup keluaran 

 

 

s). Regulator pressure gauge 

Regulator pressure gauge berfungsi sebagai pengatur tekanan dari 

angin yang dikeluarkan oleh kompresor. 
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Gambar 3.2. 22.Desain dan dimensi Regulator pressure gauge 

 

t). Selang Kompresor 

  

Selang kompresor berfungsi untuk menyalurkan angin dari 

kompresor menuju ke pipa penyalur. 

 
Gambar 3.2. 23.Desain dan dimensi Selang kompresor 

 

Dengan prinsip kerja sebagai berikut: 

a. Kompresor akan menghasilkan angin yang akan menjadi tenaga untuk 

mentransfer biji jagung. 

b. Biji jagung dimasukkan melalui hopper input, kemudian turun menuju 

rotary valve. 

c. Rotor yang berada di dalam rotary valve berputar dengan digerakkan oleh 

motor listrik. Yang menggunakan transmisi pully dan sabuk v. 

d. Rotary valve yang didalamnya ada rotor akan berputar untuk 

menghantarkan biji jagung menuju ke pipa penyalur.  

e. Angin yang dihasilkan dari kompresor tadi akan menekan dan mentransfer 

biji jagung yang dihantarkan oleh rotary valve. 

f. Biji jagung kemudian ditransfer melalui pipa penyalur dan menuju hopper 

output. 
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g. Biji jagung akan ditampung di hopper output yang kemudian turun jika 

katup keluaran terbuka. 

h. Katup keluaran tersebut dikontrol dengan sistem control yang dapat 

membuka tutup sesuai takaran bobot dari biji jagung yang turun ke 

loadcell.  

 

 Kelebihan mesin sebagai berikut: 

1. Proses pemindahan biji jagung menggunakan kompresor sebagai tenaga 

utama dengan metode tekanan. 

2. Proses pemindahan lebih bersih dan higienis. 

3. Proses pemindahan relatif cepat 

4. Tidak memerlukan banyak tenaga manusia untuk memindahkannya. 

 

3.3. Desain Manufaktur 

1.) Perhitungan kebutuhan material 

a. Bahan 

Bahan yang dipergunkan untukproses pembuatan Mesin Pneumatic 

conveying ini dilapisi dengan pelapisan cold galvanize anti karat 

karena bahan yang ditransfer merupakan makanan, jadi akan lebih 

higienis dan aman.. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut : 

1. Pipa baja ST 37 

2. Baja profil L ST 42 

3. Plat baja ST 37 

4. Poros baja ST 60 

5. Pipa akrilik 

6. Seal 

7. Plat Lubang 

8. Kompresor 

9. Selang kompresor 

10. Motor listrik 

11. Sabuk V 

12. Pully  
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13. Bearing 

14. Nylon  

15. Resin 

16. Katalis 

17. Baut dan  mur 

 

b. Alat 

Adapun peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan 

pneumatic conveyor adalah sebagai berikut: 

1) Alat ukur (mistar baja, mistar geser, meteran, busur derajat) 

2) Palu 

3) Penggaris siku 

4) Ragum jepit 

5) Penitik dan penggores 

6) 1 set kunci pas dan ring 

7) Kikir (lingkaran, setengah lingkaran, segi tiga, segi empat) 

8) Mesin gerinda tangan 

9) Mesin bor tangan 

10) Mesin las SMAW 

11) 1 unit mesin bor duduk dan kelengkapannya 

12) 1 unit mesin bubut dan kelengkapannya 

13) Gergaji mesin 

 

 

2.)  Pemilihan proses pengerjaan 

a. Pengerjaan rangka mesin 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja 

2) Dilakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengikuti garis 

benda kerja 

3) Melakukan proses pengeboran pada bagian yang akan dipasangi 

dengan bagian-bagian mesin lalu penyambungan dengan cara 

dirangkai lalu di las. 
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b. Pengerjaan hopper input 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesua dengn gambar kerja. 

2) Dilakukan pemotongan dengan gerinda tangan pada garis benda 

kerja. 

3) Melakukan proses penyambungan dengan cara dirangkai lalu di las 

dan mengebor pada bagian landasan ke rangka dan flange ke rotary 

valve. 

 

c. Pengerjaan hopper output. 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Dilakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengikuti garis 

benda kerja. 

3) Proses selanjutnya yaitu penyambungan dengan cara di las dan 

mengebor pada landasan ke rangka. 

 

d. Pengerjaan body rotary valve 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Melakukanpemotongan dengan gerinda tangan mengkuti garis benda 

kerja. 

3) Melakukan proses penyambungan dengan cara dirangkai lalu di las 

dan mengebor pada bagian sambungan flange.  

 

e. Pengerjaan tutup body rotary valve 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Melakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengkuti garis 

benda kerja. 

3) Melakukan pengeboran dengan bor duduk sesuai dengan gambar 

kerja. 
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4) Melakukan proses pembubutan pada benda kerja sesuai dengan 

gambar kerja.  

 

f. Rotor  

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Dilakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengikuti garis 

benda kerja. 

3) Melakukan pengeboran menggunakan bor duduk sesuai gambar 

kerja. 

4) Melakukan proses penyambungan dengan cara di las. 

 

g. Pengerjaan ventury 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Melakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengkuti garis 

benda kerja. 

3) Melakukan pengeboran pada flange menggunakan bor duduk sesuai 

gambar kerja. 

4) Melakukan proses penyambungan dengan cara dirangkai lalu di las. 

 

h. Pengerjaan nozzle ventury 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Melakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengkuti garis 

benda kerja. 

3) Melakukan pengeboran pada flange menggunakan bor duduk sesuai 

gambar kerja. 

4) Melakukan proses penyambungan dengan cara dirangkai lalu di las. 

 

i. Pengerjaan sambungan pipa horisontal 
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1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Melakukan pemotongan dengan gergaji tangan mengkuti garis benda 

kerja. 

3) Melakukan pengeboran pada flange menggunakan bor duduk sesuai 

gambar kerja. 

4) Melakukan proses pembubutan dengan mesin bubut sesuai gambar 

kerja. 

 

j. Pengerjaan sambungan pipa miring 

1) Melakukan penakaran bahan sesuai kebutuhan dengan gelas ukur. 

2) Memasang material yang dibutuhkan pada cetakan. 

3) Melakukan penuangan campuran bahan pada cetakan. 

 

k. Pengerjaan flange sambungan pipa 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Melakukan pemotongan dengan gergaji tangan mengkuti garis 

benda kerja. 

3) Melakukan pengeboran pada flange menggunakan bor duduk 

sesuai gambar kerja. 

4) Melakukan proses pembubutan dengan mesin bubut sesuai gambar 

kerja. 

 

l. Pengerjaan penyangga sambungan pipa 

1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja 

2) Dilakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengikuti garis 

benda kerja 

3) Proses selanjutnya yaitu penyambungan dengan cara di las. 

 

m. Pengerjaan katup keluaran 
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1) Melakukan pengukuran pada benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. 

2) Dilakukan pemotongan dengan gerinda tangan mengikuti garis 

benda kerja. 

3) Proses selanjutnya yaitu menyambungnya dengan katup dengan cara 

di las. 

 

3.4. Proses Assembly 

Proses perakitan merupakan suatu kegiatan yang membentuk mesin yang 

masih terpisah antar bagian untuk kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan 

yang dapat bekerja sesuai fungsinya. Tahap-tahapnya sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan semua peralatan serta komponen mesin, 

2) Mempersiapkan rangka utama yang sudah di las. 

3) Memasang motor listrik pada rangka. 

4) Memasang ventury, bearing, dan poros pada rangka. 

5) Memasang bearing pada tutup body Body Rotary Valve, lalu rotor 

dimasukkan ke body rotary valve dan ditutup dengan tutup body 

kemudian dipasang ke ventury. 

6) Merakit pipa akrilik dengan menggunakan sambungan pipa miring 

dan sambungan pipa horisontal lalu dikencangkan dengan flange 

sambungan pipa, kemudian dipasang pada rangka dan hopper output. 

7) Memasang pully pada poros, rotor, dan motor listrik. 

8) Memasang sabuk V pada pully. 

9) Memasang Hopper Input pada Rotary Valve dan rangka. 

10) Memasang Hopper Output pada rangka. 

11) Memasang regulator pressure gauge pada kompresor dan selang pada 

nozzle. 

12) Memasang katup keluaran pada hopper output. 

13) Memasang Loadcell pada rangka. 

14) Memasang Panel kontrol pada rangka. 

15) Memasang komponen pendukung seperti mur dan baut pada 

sambungan pipa, hopper input dan output, motor listrik, rotary valve.  
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3.5. Proses Finishing 

Proses finishing untuk membersihkan perkakas dari permukaan yang 

tidak rata akibat bekas pemotongan, pengelasan dan pengeboran. 

Bahan : 

1. Rangka mesin Pneumatic conveying. 

2. Pengencer (tiner) 3 liter kaleng. 

3. Cat besi warna putih 1 kg kaleng.  

4. Cat besi warna hijau 2 kg kaleng. . 

5. Amplas besi ukuran 27,5 cm 5 lembar. 

6. Dempul besi 250 gr. 

7. Kuas cat 2,5 inch 3 buah. 

8. Kain lap 3 lembar. 

Langkah-langkah proses finishing : 

1. Penggerindaan bagian rangka yang masih tajam. 

2. Pendempulan permukaan rangka mesin. 

3. Pengamplasan untuk meratakan dempul. 

4. Pengecatan dasar dengan cat warna putih pada rangka.  

5. Pengecatan inti dengan cat warna hijau pada rangka. 

 

3.6. Rancangan Urutan Proses Pengerjaan Mesin Penumatic Conveying  

Proses pengerjaan pada pneumatic conveyor dilakukan dengan 

menentukan proses kerja untuk menentukan hasil mesin yang baik. Saat 

membuat konveyor pneumatik, tata letak bengkel harus dirancang untuk 

mengurangi biaya dan mempercepat proses kerja, sehingga meningkatkan 

efisiensi waktu kerja. 
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Tata letak proses pembuatan pneumatic conveyor (layout bengkel) 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. 1. .Layout Workshop proses pembuatan mesin 

 

3.7.  Pembuatan Rangka 

Tahap awal pengerjaan rangka adalah melakukan pengerjaan gambar 

rangka sesuai ukuran yang ditentukan, kemudian menyiapkan alat dan bahan 

serta alur kerja. 

 

Gambar 3.6. 2. Desain Rangka Mesin 

 

3.7.1. Alat dan bahan pembuatan rangka mesin 

A. Bahan 

Mesin Bubut 

Mesin Frais 

Mesin Bor 

Mesin Las 

Mesin Potong 

Tempat material 
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Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan rangka adalah sebagai 

berikut: 

a. Baja ST42 profil L 4x4 tebal 3mm  = 5 batang 

b.Baja ST42 profil U 75x40 tebal 5mm  = 1 batang 

B. Alat   

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan mesin sebagai 

berikut: 

a. Gerindra potong 

b. Alat ukur 

c. penggores  

d. siku 

e. Mesin las dan perlengkapannya 

f. Elekroda berdasarkan standart AWS E6013, dengan diameter 

elektroda 2.5 mm 

g. Bor listrik 

h. Mata bor 6mm dan 8mm 

 

3.7.2. Proses manufaktur 

A. Persiapan pembuatan rangka 

1. Memahami dahulu gambar kerja 

2. Menyiapkan alat yang dipergunakan. 

3. Mempersiapkan bahan pembuatan rangka.. 

B. Langkah kerja 

1. Menyiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Mengukur benda kerja sesuai gambar menggunakan meteran. 

 Baja ST42 profil L rangka dengan ukuran 1500 mm(4 

buah), 645 mm (21 buah), 530mm (4 buah), 203mm (6 

buah), 230 (6 buah). 
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 Baja ST42 profil U untuk kaki motor listrik dan 

loadcell dengan ukuran 230mm (2 buah), 20mm (4 

buah). 

4. Memotong benda kerja dengan gerinda tangan sesuai garis 

yang dibuat. 

5. Menyambung benda kerja dengan dilas. 

6. Menghasluskan dengan mata gerinda amplas. 

Tabel 3.7. 1. .Proses pengerjaan rangka mesin 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang 

digunakan 

1. Pemilihan bahan 

menggunakan baja ST42 

profil L ukuran 

(40x40x3mm), panjang 

6000 mm (5 batang) 

Baja ST42 profil U 75x40 

tebal 5mm) (1 batang). 

Mengukur panjang baja 

ST42 profil L ukuran 1500 

mm (4 buah), 645 mm (21 

buah), 530mm (4 buah), 

203mm (6 buah), 230 (6 

buah). 

Baja ST42 profil U dengan 

ukuran 230mm (2 buah), 

20mm (4 buah). 

-Meteran 

-mistar siku 

-penggores 

-Spidol 

2. Proses pemotongan Memotong baja ST42 

profil L, plat baja ST37, 

baja profil U sesuai 

dengan panjang masing-

masing. 

-Gerinda tangan 

-spidol 

-meteran 

3.  Proses penyambungan Proses penyambungan 

menggunakan las listrik 

-Mesin las listrik 

-Tang 

-Battel 

-palu 

Sikat kawat 

4. Proses pelubangan Proses pelubangan 

menggunakan mata bor 

6mm 

- penitik 

- mata bor 6mm 

- mesin bor  
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3.2.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongan sebgai berkut: 

a. Pemotongan baja ST42 profil L 40x40x3mm untuk rangka 

 

Gambar 3.6. 3. .baja profil L 

 

Diketahui:  

-Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 40mm 

  1.Kecepatan putar gerinda  

   
     

    
      (15) 

      
          

    
  

    
      

   
 = 636,94 rpm 

  2.Besar panjang pemesinan benda kerja: 

lt baja profil L  = 
  

  
 

  

     
    (16) 

  3.Maka diperoleh waktu: 

   lt baja profil L = lw (langkah pengawalan)  

     = 40mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

     
     (17) 

tc  = 
  

            
      

=0,62 menit/pemotongan 

   tm = tc + 0,25 menit/potong 
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    = 0,62 + 0,25 

    = 0,87 menit/pemotongan 

 

Terdapat 41 potongan baja ST42 profil L 

Maka : 

Waktu pemotongan baja profil L 40x40x3mm sebesar : 

    = 0,87   41       (18) 

  = 35,67 menit 

  

b. Pemotongan baja ST42 profil U (75 x 40 x 5mm) untuk landasan motor 

listrik dan loadcell 

 

Gambar 3.6. 4.Baja profil U 

 

Pemotongan baja ST42 profil U (75 x 40 x 5mm) untuk landasan 

motor listrik dan loadcell 

Diketahui: 

-Diameter batu gerinda(d) = 300mm 

-Kec. Potong (vc)  = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 155mm 

  -Kecepatan putar gerinda: 

    
     

    
      (19) 

600 = 
          

    
(m/menit) 

n = 
      

   
 =636,94 rpm 

 Besar panjang pemesinan:  

  lt baja profil L = 
  

  
 

  

     
     (20) 
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 Diperoleh waktu pemotongan: 

Tc baja profil L =  
  

  
 

  

     
     (21) 

Tc  = 
   

          
menit 

  = 2,43 menit/potongan 

Tm = tc + 0,25 menit/potongan 

  = 2,43 + 0,25 

  = 2,68 menit/potongan 

   

Terdapat 8 potongan baja profil U 

maka: 

Waktu pemotongan plat baja: 

 tm = 2,68 x 8        (22) 

     = 21,44 menit 

 

Tabel 3.7. 2.Waktu pemotongan rangka 

No.  Pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 20 

8 Pemotongan baja ST42 profil L 36 

9 Pemotongan baja ST42 profil U 22 

10 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 113 

 

3.2.4. Proses pengelasan 

1. Pengelasan rangka 
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Gambar 3.6. 5.Proses pengelasan rangka 

 

 Gunakan pengelasan listrik SMAW untuk melakukan pengelasan 

langka pada rangka konveyor pneumatik, hasil perhitungannya adalah: 

Elektroda berdasarkan AWS E6013 

 Diameter elektroda = 2.5mm 

 Panjang elektroda = 300 mm 

 Arus pengelasan = 80 amp 

a. Hitung panjang pengelasan 

A = a.l 

Diketahui: 

Ketebalan benda kerja (a) = 3mm 

Jumlah sambungan baja ST42 sebanyak 116 buah, masing-masing 

sambungan 40mm. 

l = jumlah sambungan x panjang sambungan    (23) 

= 116 x 40 

= 4640 mm
2
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Jumlah sambungan baja ST42 berbentuk U yang digunakan di dasar 

loadcell adalah 4, dan masing-masing sambungan adalah 20 mm. 

l = jumlah sambungan x panjang sambungan    (24) 

= 4 x 20 

= 80 mm
2
 

Total panjang kampuh (l) = 4640 + 80 = 4720mm  (25) 

Kemudian area pengelasannya adalah: 

A = a.l (mm)        (26) 

= 3 x 4720 

= 14.160 mm
2 

b. Hitung waktu pengelasan (t) 

Setiap batang elektroda memiliki panjang pengelasan 160 mm dalam 1 

menit. 

  Waktu t = 
                         

                      
         (Terheijden, 1994) 

   = 
        

      
         = 29.5 30 menit   (27) 

c. Jumlah elektroda yang digunakan 

                  
                         

                      
          

     
        

      
         = 29,5 30 batang  (28) 

d. Hitung masuk panas 

  Tegangan bus (E)   = 220V 

 Arus pengelasan (l)   = 80 ampere 

 Kecepatan pengelasan (v)  = 160mm / mnt 

 Kemudian panaskan (J)      (29) 

 J = 
      

 
 

 = 
         

   
 = 6600 Joule / mm 

 Nilai panas elektroda adalah 6600 joule / mm 

 

Tabel 3.7. 3Waktu pengelasan rangka 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 
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1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan rangka 30 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 55 

 

3.2.5. Proses pengeboran rangka mesin 

 Proses pemboran rangka adalah membuat lubang baut berdiameter 

6 mm untuk 12 basis hopper input dan output serta 4 basis load cell. 

Diameter 8 mm, digunakan untuk alas 4 motor, 4 tabung venturi. 

Langkah-langkah pengeboran: 

a. Siapkan peralatan pengeboran. 

b. Pasang mata bor ke chuck di spindel. 

c. Bor 24 lubang. 

d. Lepaskan benda kerja dan untuk membersihkan bekas bor dengan 

gerinda. 

e. Perhitungan proses pemboran. 

Pengeboran landasan hopper 

 

Gambar 3.6. 6.Baja ST42 profil L untuk landasan hopper 

 

Nilai yang dihitung (lw) yaitu dari pelat tebal 3 mm untuk 

mengebor 12 lubang pada landasan dengan langkah-langkah pemboran 

sebagai berikut. 

Diketahui:  

a. Kecepatan sayat (v) = 30mm / mnt 
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b. Diameter bor (d) = 6mm 

c. Langkah-langkah penyerta 

Lv  =tan 30. ½d       (30) 

= 0,57. 3 

= 1,71 mm 

d. Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 3 mm (ketebalan benda) 

e. Langkah terakhir (ln) 

Ln  = tan 30.1 / 2 d     (31) 

= 0,57. 3 

= 1,71 mm 

 = 1,71 mm 

 

 Maka: 

1.Putaran bor 

n = 
      

   
        (32) 

= 
       

      
 = 1592,35 rpm 

2.Laju/feed 

f = 0,084.∛d        (33) 

= 0,084. ∛6 

= 0,084. 1.817 

= 0.152mm / putaran 

3.Kecepatan makan 

Vf = f.n        (34) 

= 0,152. 1.592,35 

= 242,03 mm / menit 

4.Panjang pengeboran 

Lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)      (35) 

= 1,71 + 3 + 1,71 

= 6,42 mm 

5.Waktu pengeboran 

Tc = 
  

  
         (36) 
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= 
    

      
 = 0.03 menit 

Terdapat 12 lubang 6 mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk 

proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 12 (37) 

Total waktu (Tc) = 0,04 x 12 

Total waktu (Tc) = 0.48 menit 

 

 

1. Pengeboran landasan loadcell 

 

Gambar 3.6. 7.Baja ST42 profil U untuk landasan loadcell 

 

Plat tebal 5 mm lalu  menghitung (lw) untuk mengebor 4 lubang 

pada landasan dengan langkah-langkah pemboran sebagai berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30mm / mnt 

b. Diameter bor (d) = 6mm 

C. Langkah pengawalan (lv) = tan 30. 1/2 d    (38) 

= 0,57. 3 

= 1,71 mm 

d. Panjang pemutusan (lv) = 5mm (ketebalan benda) 

e. Langkah penghentian (ln) 

ln = tan 30. 1/2 d      (39) 

ln = 0,57. 3 

ln = 1,71 mm 
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Maka: 

1) Jumlah putaran pengeboran (n) 

n = 
      

   
      (40) 

= 
       

      
 

= 1.592,35 rpm 

2) Laju/feed 

F = 0,084.∛d      (41) 

= 0,084. ∛6 

= 0,084. 1.817 

= 0.152 mm / putaran 

3) Kecepatan makan(vf) 

Vf = f.n      (42) 

= 0,152. 1.592,35 

= 242.03mm / putaran 

4) Panjang pengeboran 

Lt = lv + lw + ln (mm)    (43) 

= 1,71 + 5 + 1,71 

= 8,42 mm 

5) Waktu pengeboran 

Tc = lt / vf menit 

= 8,42 / 242,03 

= 0.034 menit 

Terdapat 4 lubang 6 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 4 (45) 

Total waktu (Tc) = 0,034 x 4 

Total waktu (Tc) = 0.136 menit 

2. Pengeboran landasan motor listrik  
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Gambar 3.6. 8.Pengeboran landasan motor listrik 

 

Tebal benda 5 mm lalu  menghitung (lw) untuk mengebor 4 lubang 

pada landasan dengan langkah-langkah pemboran sebagai berikut. 

 Diketahui: 

a. Kecepatan mengiris (v) = 30mm / mnt 

b. Diameter bor (d) = 8 mm 

c. Langkah awal = lv = tan 30. 1/2 d     (46) 

= 0,57,4 

= 2,28 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 5 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir(ln) 

ln = tan30.1 / 2d       (47) 

= 0,57. 4 

= 0,57,4 

= 2,28 mm 

 Maka: 

1) Putaran bor 

N = 
      

   
        (48) 

= 
       

      
 

= 1194,26 rpm 

2) Feed 

F = 0,084.∛d        (49) 

= 0,084.∛8 

= 0,084. 2 
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= 0.168mm / putaran 

3) Kecepatan makan 

Vf = f.n        (50) 

= 0,168. 1.194.26 

= 22,63 mm / menit 

4) Panjang pengeboran 

Lt = lv + lw + ln (mm) 

= 2,28 + 5 + 2,28 

= 9,56 mm 

5) Waktu pengeboran 

Tc = lt / vf menit 

= 9,56 / 200,63 

= 0.047 menit 

Terdapat 4 lubang 8 mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan 

untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 8       (53) 

Total waktu (Tc) = 0,047 x 8 

Total waktu (Tc) = 0.376 menit 

 

3. Pengeboran landasan ventury  

 

Gambar 3.6. 9.Pengeboran landasan ventury 

 

Melakukan pengeboran 4 buah lubang pada landasan dengan 

perhitungan (lw) tebal plat 3 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan sayat (v) = 30mm / mnt 
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b. Diameter bor (d) = 8mm 

c. langkah awal (lv) = lv = tan 30.1 / 2d     (54) 

= 0,57. 4 

= 2,28 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 3 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir 

ln = tan 30.1 / 2d       (55) 

= 0,57. 4 

= 2,28 mm 

Maka: 

1) Putaran bor 

N = 
      

   
        (56) 

= 
       

      
 

= 1194.26rpm 

2) Feed 

F = 0,084. ∛d        (57) 

= 0,084. ∛8 

= 0,084. 2 

= 0.168mm / putaran 

3) Kecepatan makan 

Vf = f.n        (58) 

= 0,168. 1.194,26 

= 200,63 mm / menit 

4) Panjang pengeboran 

Lt = lv + lw + ln (mm)      (59) 

= 2.28 + 3 + 2.28 

= 7,56 mm 

5) Waktu pengeboran 

Tc = lt / vf menit 

= 7,56 / 200,63 

= 0,03 menit 
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Terdapat 4 lubang 8mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk 

proses pengeboran adalah: 

Total waktu (Ttc) = tc x 4       (61) 

Total waktu (Ttc) = 0,03 x 4 

Total waktu (Ttc) = 0.12 menit 

 

Tabel 3.7. 4.Waktu pengerjaan pengeboran 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur  4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran landasan hopper 1 

6 Pengeboran landasan loadcell 1 

7 Pengeboran landasan motor listrik 1 

8 Pengeboran landasan ventury 1 

9 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 30 

 

3.2.6. Biaya pembuatan rangka mesin 

A. Biaya material 

a. Profil baja L 40x40x3 mm @ Rp. 75.000 x 5 cabang = Rp. 375,000 

b. Baja ST42 U profil 75x40x5mm @ Rp. 80.000 x 1  = Rp 80.000 

C. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

d. Gerinda potong       = Rp. 50.000 

           Rp. 635,000 

  

B. Biaya produksi 

a.Pemotongan 

Waktu potong x harga per jam     (62) 

= 2 jam x Rp 25.000 

= Rp. 50.000 



 

 

58 

 

 

b. pengelasan 

Waktu pengelasan x harga per jam     (63) 

= 1 jam x Rp 40.000 

= Rp 40.000 

c. pengeboran 

Waktu pengeboran x harga per jam     (64) 

= ½ jam x Rp 20.000 

= 10.000 Rupiah 

Jadi total biayanya  

Rp 635.000 + Rp 120.000      (65) 

= Rp 755.000 

 

3.8.` Pembuatan hopper input 

Tahap pertama dalam pengerjaan hopper input adalah gambar kerja 

dengan ukuran yang ditentukan, lalu mempersiapkan alat dan bahan serta 

proses pengerjaannya. 

 

Gambar 3.6. 10.Desain hopper input 

 

3.8.1. Alat dan bahan pembuatan hopper input 

A. Bahan  
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Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan hopper input 

sebagai berikut: 

a. Plat baja ST37 tebal 1,2 mm  = 1 lembar 

B. Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hopper input 

adalah sebagai berikut: 

a. Gerinda potong 

b. Alat ukur 

c. Penggores 

d. Siku 

e. Mesin las dan perlengkapannya 

f. Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,0 mm 

g. Bor listrik 

h. Mata bor  6mm 

 

3.8.2. Proses manufaktur 

A. Persiapan pembuatan hopper input 

1. Memahami gambar kerja. 

2. Menyiapkan pernlengkapan alat kerja. 

3. Menyiapkan bahan untuk pembuatan. 

B. Langkah kerja 

1. Menyiapkan bahan dan alat yang dipakai. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Mengukur benda kerja sesuai gambar menggunakan meteran. 

 Plat baja ST37 untuk hopper input ukuran 500x600mm (4 

buah), ukuran 500x358x358x170mm (trapesium sama kaki) (4 

buah), ukuran 210x210mm+170x170mm (1 buah), ukuran 

500x72.5mm (2 buah).  

4. Memotong benda kerja dengan gerinda tangan sesuai garis yang 

dibuat. 
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5. Mengebor 6 lubang berdiameter 6mm. 

6. Menyambungn benda kerja menggunakan las. 

7. Lalu digerinda amplas bagian yang telah di las. 

 

Tabel 3.7. 5.Proses pengerjaan hopper input 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan 

plat baja ST37 

dengan ukuran 

(1,2 x 1200 x 

2400 mm) (1 

lembar). 

Mengukur panjang plat baja 

ST37 dengan ukuran 

500x600mm (4 buah), ukuran 

500x358x358x170mm 

(trapesium sama kaki) (4 buah), 

ukuran 

210x210mm+170x170mm (1 

buah), ukuran 500x72.5mm (2 

buah). 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 
Proses 

pemotongan 

Memotong plat baja ST37 

dengan panjangmasing-masing 

- Gerinda 

potong 

(tangan) 

- Spidol 

- Meteran  

3 
Proses  

penyambungan 

Proses penyambungan 

menggunakan las listrik SMAW 

- Mesin las 

SMAW 

- Tang 

- Palu 

- Sikat kawat 

4 
Proses 

pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 6mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm 

 

3.3.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 
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Langkah-langkah pemotongan sebagai berikut : 

a. Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk hopper atas

 

Gambar 3.6. 11.Plat baja ST37 600x500mm 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 2200mm (keliling persegi panjang) 

1.Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (66) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

  2.Panjang pemesinan: 

   Lt baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (67) 

3.Waktu pemotongan: 

  Lt baja profil L = lw (langkah pengawalan) 

    = 2200mm 

  Tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (68) 

  Tc = 
    

          
      

   = 34,54 menit/pemotongan 
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  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   =34,54+0,25 

   = 34,79 menit/pemotongan 

Terdapat 4 kali pemotongan.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 34,79 x 4       (69) 

  = 139,16 menit 

 

b. Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk hopper bawah 

 

Gambar 3.6. 12.plat baja ST37 trapesium 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

  -Diameter mata gerinda (d) =300mm 

  -Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

  -panjang benda kerja (lw) = 1386(keliling trapezium sama kaki) 

Kecepatan putar gerinda 

  Vc=
     

    
      (70) 

  600=
          

    
          

  N= 
      

   
 

  N= 636,94rpm 

  Panjang pemesinan benda kerja     
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   Lt baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (71) 

Waktu pemotongan: 

Lt baja profil L = lw (langkah pengawalan) 

   = 1386 mm 

Tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
 

Tc = 
    

          
      

  = 21,76 menit/pemotongan 

Tm = tc+ 0,25 menit/potong 

  = 21,76+0,25 

  = 22,01 menit/pemotongan 

Terdapat 4 kali pemotongan.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 22,01 x 4       (72) 

  = 88.04 menit 

 

c. Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk landasan hopper ke 

rangka 

 

Gambar 3.6. 13.plat baja ST37 untuk landasan hopper ke rangka 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

 -Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-panjang benda kerja (lw) = 1145mm (keliling persegi bagian 

luar dan alam  
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-Kecepatan putar gerinda 

Vc=
     

    
       (73) 

600=
         

    
          

N= 
      

   
 

N= 636,94 rpm 

-Panjang pemesinan: 

Lt baja profil L = 
  

  
 

  

   
     (74) 

-Waktu pemotongan: 

Lt baja profil L= lw(langkah pengawalan) 

   = 1145mm 

Tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
     (75) 

Tc = 
    

          
   

  =17,97 menit/pemotongan 

Tm = tc + 0,25 menit/potong 

  = 17,97 + 0,25 

  =18,22 menit/pemotongan 

Terdapat 2 kali pemotongan 

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 18.22 x 2       (76) 

  = 36.44 menit 

d. Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk landasan hopper ke 

rotary valve. 
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Gambar 3.6. 14.plat baja ST37 untuk landasan hopper ke rotary valve 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

 -Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-panjang benda kerja (lw) = 1520mm (keliling persegi bagian 

luar dan dalam) 

 

-Kecepatan putar gerinda 

Vc=
     

    
       (77) 

600=
         

    
          

N= 
      

   
 

N= 636,94 rpm 

 

 -Panjang pemesinan: 

Lt baja profil L = 
  

  
 

  

   
     (78) 

-Waktu pemotongan: 

Lt baja profil L= lw(langkah pengawalan) 

   = 1520mm 

Tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
     (79) 

Tc = 
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  =23,86 menit/pemotongan 

Tm = tc + 0,25 menit/potong 

  = 23,86 + 0,25 

  =24,11 menit/pemotongan 

 

Tabel 3.7. 6.Waktu pemotongan hopper input 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 30 

8 Pemotongan plat baja ST37 600x500mm 140 

9 Pemotongan plat baja ST37 trapesium 88 

10 Pemotongan plat baja ST37 landasan hopper ke rangka 36 

11 Pemotongan plat baja ST37 untuk landasan hopper ke 

rotary valve 

25 

12 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 352 

 

3.3.4. Proses pengelasan 
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Gambar 3.6. 15..Proses pengelasan hopper input 

 

 Langkah pengelasan pada hopper input mesin pneumatic conveying 

dengan menggunakan las listrik SMAW dan perhitungannya adalah 

Elektroda yang berdasarkan AWS E6013 

Diameter elektroda = 2.0 mm 

Panjang elektroda = 300 mm 

Arus pengelasan  = 60 Ampere 

  a.Menghitung panjang lasan 

A = a. l 

Diketahui : 

Tebal benda kerja (a) = 1,2 mm 

Panjang sambungan 600mm berjumlah 4 buah.   

l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (80) 

= 4 x 600 

= 2400 mm 

Panjang sambungan 358mm berjumlah 4 buah.    (81) 

l = jumlah sambungan x panjang sambungan 

= 4 x 358 

= 1432 mm 

Panjang sambungan 500mm berjumlah 4 buah.    (82) 
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l = jumlah sambungan x panjang sambungan 

= 4 x 500 

= 2000 mm 

Panjang sambungan 155mm berjumlah 4 buah.   

l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (83) 

= 4 x 155 

= 620 mm
2
 

Total panjang kampuh (l)  = 2400+1432+2000+620  (84) 

    = 6452 mm 

A = a.l (mm)       (85) 

 = 1,2 mm x 6452 mm 

 =  7742.4 mm
2
 

 b.Perhitungan waktu pengelasan (t)  

  Tiap batang elektroda dalam waktu 1 menit dengan panjnag 

pengelasan adalah 160 mm. 

  Waktu t= 
                         

                        
 1 menit (Terheijden,1994) 

  = 
        

      
 1 menit = 40,15  40 menit  (86) 

c.Jumlah elektroda yang digunakan 

Jumlah elektroda = 
                         

                        
 1 batang (87) 

   = 
          

      
1 batang = 40,15  40 batang 

 d.Menghitung nilai masuk panas  

Tegangan busur (E) = 220 Volt 

Arus las listrik (I)  = 60 Ampere 

Laju Las (V)  = 160 mm/menit 

Maka masuk panas (J) : 

J = 
      

 
        (88) 

J = 
         

   
    (Harsono, 2000) 

J = 4950  Joule/mm 

 Jadi nilai kalor pada busur elektroda saat pengelasan hopper input 

sebesar 4950 Joule/mm 
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Tabel 3.7. 7.Waktu pengelasan hopper input 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 40 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 65 

 

3.3.5. Proses pengeboran 

 Proses pengeboran hopper input untuk membuat lubang baut 

diameter 6 mm untuk landasan hopper input ke rangka sebanyak 6 buah 

dan hopper input ke rotary valve diameter 10 sebanyak 8 bauh.Langkah-

langkah kerja pengeboran adalah 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 6 dan 8 lubang. 

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran 

menggunakan gerindra tangan. 

e.Perhitungan proses pengeboran rangka. 

 

1.Pengeboran landasan ke rangka  

 

Gambar 3.6. 16.Plat ST37 tebal 1,2mm untuk landasan ke rangka 
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Melakukan pengeboran 6 buah lubang landasan dengan 

perhitungan (lw) tebal plat 1,2 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 6 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d     (89) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 1,2 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30. 1/2 d      (90) 

ln = 0,57. 3 

ln = 1,71 mm 

Maka: 

1) Pengeboran (n)   (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
       (91) 

n = 
           

          
 

n = 1.592,35 rpm 

2) Feedrate (f):   (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084.∛d       (92) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.817 

f = 0.152 mm / putaran 

3) Kecepatan umpan (vf): 

vf = f.n       (92) 

vf = 0,152. 1.592,35 

vf = 242,03 mm / menit 

4) Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (93) 
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lt = 1,71 + 1,2 + 1,71 

lt = 4,62 mm 

5) Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)   (94) 

tc = 4.62 / 242.03 

tc = 0.02 menit 

Lubang berukuran 6 6 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 6      (95) 

Total waktu (Tc) = 0,02 x 6 

Total waktu (Tc) = 0,12 menit 

 

2.Pengeboran flange ke rotary valve  

 

Gambar 3.6. 17.Plat ST37 tebal 1,2mm untuk flange 

 

Melakukan pengeboran 8 buah lubang landasan dengan 

perhitungan (lw) tebal plat 1,2 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

 Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 6 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d      (96) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 1.2 mm (ketebalan) 
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e. Langkah akhir (ln) (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30. 1/2 d      (97) 

ln = 0,57. 3 

ln = 1,71 mm 

Maka: 

1) Pengeboran (n)  (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
       (98) 

n = 
         

        
 

n = 1.592,35 rpm 

2) Kecepatan / pakan (f):  (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084.∛d       (100) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.817 

f = 0.152 mm / putaran 

3) Kecepatan umpan (vf): 

vf = f.n       (101) 

vf = 0,152. 1.592,35 

vf = 242,03 mm / menit 

4) Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (102) 

lt = 1,71 + 1,2 + 1,71 

lt = 4,62 mm 

5) Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)   (103) 

tc = 4.62 / 242.03 

tc = 0.02 menit 

Terdapat 8 lubang 6 mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan 

untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 8 (104) 

Total waktu (Tc) = 0,02 x 8 

Total waktu (Tc) = 0.16 menit 
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Tabel 3.7. 8.Waktu pengerjaan pengeboran hopper input 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur  4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran landasan ke rangka 1 

6 Pengeboran flange ke rotary valve 1 

7 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 28 

 

3.3.6. Biaya pembuatan hopper input 

A. Biaya bahan 

a. Plat baja ST37 setebal Rp 1,2 mm. 75.000 x 1 lembar = Rp 75.000 

b. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

c. Gerinda potong       = Rp. 50.000 

          Rp. 255.000 

     

B. Biaya pemrosesan 

a. Pemotongan 

Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)    (105) 

= 6 jam x Rp. 25.000 

= Rp. 150.000 

b. pengelasan 

Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)    (106) 

= 1 jam x Rp. 40.000 

= Rp. 40.000 

C. pengeboran 

Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp)    (107) 

= 1/2 jam x Rp. 30.000 

= Rp. 15.000 
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Oleh karena itu, dari jumlah bahan hingga proses pemesinan, total 

biaya pembuatan seluruh rangka adalah sebagai berikut:  

= Rp. 255.000 + Rp. 205.000      (108) 

= Rp. 460.000 

 

3.9.  Pembuatan hopper output 

 Tahap pertama dalam pengerjaan hopper input adalah gambar kerja 

dengan ukuran yang ditentukan, lalu mempersiapkan alat dan bahan serta 

proses pengerjaannya. 

 

Gambar 3.6. 18.Desain hopper ouput 

 

4.4.1. Alat dan bahan pembuatan hopper output 

A. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan hopper input 

sebagai berikut: 

a. Plat baja ST37 tebal 1,2 mm  = 1 lembar 

b.Plat baja berlubang tebal 1,5mm  = 1 lembar 

B. Alat  
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Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hopper output 

adalah sebagai berikut: 

a) Gerinda potong 

b) Alat ukur 

c) Penggores 

d) Siku 

e) Mesin las dan perlengkapannya 

f) Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,0 mm 

g) Bor listrik 

h) Mata bor  10mm 

 

4.4.2. Proses manufaktur 

A. Persiapan pembuatan hopper output 

1. Memahami gambar kerja. 

2. Menyiapkan perlengkapan alat. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B. Langkah kerja 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar dan 

menandai menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai 

dengan gambar kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Plat baja ST37 untuk hopper output ukuran 500x600mm (4 

buah), ukuran 500x150x347x347mm (trapesium sama kaki) (4 

buah), ukuran 500x500mm(1 buah), 140x150mm (1 buah), 

ukuran 500x27,5mm (1 buah), 100x80mm (4 buah).  

 Plat baja berlubang untuk filter output ukuran 80x80mm (1 

buah). 
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4. Memotong benda kerja menggunakan grinda potong sesuai 

dengan garis yang dibuat. 

5. Mengebor landasan hopper output ke rangka dengan lubang baut 

diameter 10 mm sebanyak 8 lubang dan 6 mm sebanyak 6 

lubang. 

6. Menyambung benda kerja dengan mesin las. 

Lalu menggerinda amplas pada bagian yang telah di las. 

 

Tabel 3.7. 9.Proses pengerjaan hopper output 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan 

plat baja ST37 

dengan ukuran 

(1,2 x 1200 x 

2400 mm) (1 

lembar). 

Mengukur panjang plat baja 

ST37 dengan ukuran 

500x600mm (4 buah), ukuran 

500x150x347x347mm 

(trapesium sama kaki) (4 buah), 

ukuran 500x500mm(1 buah), 

140x150mm (1 buah), ukuran 

500x27,5mm (1 buah), 

100x80mm (4 buah).  

 

Plat baja berlubang ukuran 

80x80mm (1 buah). 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 
Proses 

pemotongan 

Memotong plat baja ST37 dan 

plat berlubang dengan panjang 

masing-masing 

- Gerinda 

potong 

(tangan) 

- Spidol 

- Meteran  

3 
Proses  

penyambungan 

Proses penyambungan 

menggunakan las listrik 

SMAW 

- Mesin las 

SMAW 

- Tang 

- Palu 

- Sikat kawat 
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4 
Proses 

pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 6mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm 

 

4.4.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongan sebagai berikut : 

a.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk hopper atas 

 

Gambar 3.6. 19. plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk hopper atas 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 2200mm (keliling persegi panjang) 

 

1.Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (109) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 
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2.Panjang pemesinan: 

Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
    (110) 

3.Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja = lw (langkah pengawalan) 

    = 2200mm 

  Tc plat baja = 
  

  
 

  

   
    (68) 

  Tc = 
    

          
      

   = 34,54 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   =34,54+0,25 

    = 34,79 menit/pemotongan 

Terdapat 4 kali pmotongan.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 34,79 x 4       (112) 

  = 139,16 menit 

 

b.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk hopper bawah trapesium 

 

Gambar 3.6. 20.plat baja ST37 trapesium 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

 Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 
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-Panjang benda kerja (lw) = 1386mm (kelilingtrapesium sama 

kaki) 

Kecepatan putar gerinda: 

Vc=
     

    
      (113) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
    (114) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja = lw (langkah pengawalan) 

    = 1386mm 

  Tc plat baja = 
  

  
 

  

   
    (115) 

  Tc = 
    

          
      

   = 1,76 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   =21,76+0,25 

    = 22,01 menit/pemotongan 

Terdapat 4 kali pemotongan.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 22,01 x 4        

  = 88.04 menit 

 

c.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk landasan hopper ke 

rangka 
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Gambar 3.6. 21.plat baja ST37 untuk landasan hopper ke rangka 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 1145mm (keliling persegi panjang) 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (116) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

 Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (117) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja = lw (langkah pengawalan) 

    = 1145mm 

  Tc plat baja = 
  

  
 

  

   
    (118) 

  Tc = 
    

          
      

   = 17,97 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   =17,97+0,25 

    = 18,22 menit/pemotongan 

Terdapat 2 kali pemotongan. 

Maka : 
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Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 18.22 x 2       (119) 

  = 36.44 menit 

 

d.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk corong keluaran 

hopper output. 

 

Gambar 3.6. 22.Plat baja ST37 untuk corong keluaran hopper output 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 580mm (keliling persegi) 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (120) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

   Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
    (121) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja = lw (langkah pengawalan) 

    = 580mm 
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  Tc plat baja = 
  

  
 

  

   
    (122) 

  Tc = 
   

          
      

   = 9,1 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   =9,1+0,25 

    = 9,35 menit/pemotongan 

 

Terdapat 4 kali pemotongan. 

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 9,35 x 4       (123) 

  = 37,4 menit 

e.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk tutup atas hopper 

output. 

 

Gambar 3.6. 23.Plat baja ST37 untuk tutup atas hopper output 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 2000mm (keliling tutup 

utama)+320mm (keliling lubang filter)+140mm (keliling 

lingkaran)= 2460 mm 

Kecepatan putar gerinda: 
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   Vc=
     

    
      (124) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
    (125) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja = lw (langkah pengawalan) 

    = 2460mm 

  Tc plat baja = 
  

  
 

  

   
    (126) 

  Tc = 
    

          
      

   = 38,62 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 38,62+0,25 

    = 38,87 menit/pemotongan 

 

f.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk dinding filter. 

 

Gambar 3.6. 24.Plat 1,2mm untuk dinding filter 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 360mm 



 

 

84 

 

 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (127) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

 

Panjang pemesinan: 

 Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
    (128) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja = lw (langkah pengawalan) 

    = 360mm 

  Tc plat baja = 
  

  
 

  

   
    (129) 

  Tc = 
   

          
      

   = 5,65 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 5,65+0,25 

    = 5,90 menit/pemotongan 

 

Terdapat 4 kali pemotongan. 

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 5,90 x 4       (130) 

  = 23,6 menit 

 

g.Pemotongan plat berlubang tebal 1,5 mm untuk filter. 
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Gambar 3.6. 25.Plat berlubang 

 

Pemotongan plat berlubang tebal 1,5 mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 320mm  

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (131) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

Lt plat berlubang = 
  

  
 

  

   
    (132) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat berlubang = lw (langkah pengawalan) 

    = 320mm 

  Tc plat berlubang = 
  

  
 

  

   
    (133) 

  Tc = 
   

          
      

   = 5,02 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 5,02+0,25 

    = 5,27 menit/pemotongan 

 

Tabel 3.7. 10.Waktu pemotongan hopper output 
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No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 30 

8 Pemotongan plat baja ST37 untuk hopper atas 140 

9 Pemotongan plat baja ST37 untuk hopper bawah 

trapesium 

88 

10 Pemotongan plat baja ST37 landasan hopper ke 

rangka 

36 

11 Pemotongan plat baja ST37 untuk corong keluaran 

hopper output 

37 

12 Pemotongan plat baja ST37 untuk tutup atas hopper 

output 

39 

13 Pemotongan plat baja ST37 untuk dindiing filter 24 

14 Pemotongan plat berlubang untuk filter 6 

15 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 434 

 

 

4.4.4. Proses pengelasan 
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Gambar 3.6. 26.Proses pengelasan hopper output 

 

Langkah pengelasan hopper dari konveyor pneumatik 

menggunakan pengelasan SMAW dihitung sebagai berikut: 

Elektroda berdasarkan AWS E6013 

Diameter elektroda = 2,0 mm 

Panjang elektroda = 300 mm 

Arus pengelasan = 60 amp 

 a. Hitung panjang las 

  A = a. l 

 Diketahui: 

 Ketebalan benda kerja (a) = 1.2 mm 

 Panjang sambungan 600mm adalah total 4. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (134) 

 = 4 x 600 

 = 2400 milimeter persegi 

 Panjang total sambungan 500mm adalah 8. 
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 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (135) 

 = 8 x 500 

 = 4000 milimeter persegi 

 Panjang sambungannya adalah 358mm, dan totalnya ada 4. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan    (136) 

 = 4 x 358 

 = 1432 mm 

 Panjang sambungan 80mm, total 4. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (137) 

 = 4 x 80 

 = 320 mm 

 Panjang sambungan 100mm adalah 4 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (138) 

 = 4 x 100 

 = 400 mm 

 Panjang sambungan 150mm adalah 4 buah. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan    (139) 

 = 4 x 150 

 = 600 mm 

 Panjang sambungan 140mm adalah 4. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan    (140) 

 = 4 x 140 

 = 560 mm 

 Total panjang kampuh (l) = 2400 + 4000 + 1342 + 320 + 400 + 600 

+ 560 = 9622 mm       (141) 

 A = A.l (mm)        (142) 

 = 1.2mm x 9622mm 

 = 11546,4mm2 

  

 b. Hitung waktu pengelasan (t) 

  Setiap batang elektroda memiliki panjang pengelasan 160 mm 

dalam 1 menit. 
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   Waktu t  
                          

                      
         (Terheijden, 1994) 

   = 
        

      
 1 menit = 60.1  60 menit  (143) 

 c. Jumlah elektroda yang digunakan 

 Jumlah elektroda = 
                          

                      
           (144) 

    = 
        

      
 1 buah = 60.1  60 buah 

 d. Hitung  masuk panas 

 Tegangan busur (E) = 220 volt 

 Arus pengelasan (I) = 60 ampere 

 Kecepatan pengelasan (V) = 160 mm / menit 

 Kemudian masukan kalor (J): 

 J = 
      

 
        (145) 

 J = 
         

   
 (Harsono, 2000) 

 J = 4950 Joule / mm 

 Oleh karena itu, nilai kalor busur elektroda saat pengelasan ke 

dalam hopper adalah 4950 Joule / mm 

 

Tabel 3.7. 11.Waktu pengelasan hopper output 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 60 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 85 

 

4.4.5. Proses pengeboran 
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 Proses pengeboran hopper input untuk membuat lubang baut 

diameter 6 mm untuk landasan hopper output ke rangka sebanyak 6 buah 

.Langkah-langkah kerja pengeboran adalah 

a. Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b. Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c. Melakukan pengeboran 6 lubang. 

d. Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran 

menggunakan gerindra tangan. 

e. Perhitungan proses pengeboran hopper output. 

 

1.Pengeboran landasan ke rangka  

 

Gambar 3.6. 27.Plat ST37 tebal 1,2mm untuk landasan ke rangka 

 

Melakukan pengeboran 6 buah lubang landasan dengan 

perhitungan (lw) tebal plat 1,2 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 6 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d       (146) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 1.2mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30. 1/2 d       (147) 

ln = 0,57. 3 
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ln = 1,71 mm 

Maka: 

1) Pengeboran (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
       (148) 

n = 
         

        
 

n = 1.592,35 rpm 

2) Kecepatan / pakan (f): (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084. × d       (149) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.817 

f = 0.152 mm / putaran 

3) Kecepatan umpan (vf): 

vf = f.n       (150) 

vf = 0,152. 1.592,35 

vf = 242,03 mm / menit 

4) Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (151) 

lt = 1,71 + 1,2 + 1,71 

lt = 4,62 mm 

5) Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)   (152) 

tc = 4.62 / 242.03 

tc = 0.02 menit 

Lubang berukuran 6 6 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 6 (153) 

Total waktu (Tc) = 0,02 x 6 

Total waktu (Tc) = 0,12 menit 

 

Tabel 3.7. 12.Waktu pengerjaan pengeboran hopper output 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 
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1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran pada landasan ke rangka 1 

6 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 27 

 

4.4.6. Biaya pembuatan hopper output 

A. Biaya material 

a.. Plat baja ST37 setebal Rp 1,2 mm. 75.000 x 1 lembar = Rp 75.000 

b. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

c. Gerinda potong       = Rp. 50.000 

 Rp. 255.000 

 

B.Biaya pemrosesan 

a. Pemotongan 

Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)   (154) 

= 7 jam x Rp. 25.000 

= Rp. 175.000 

b. pengelasan 

Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)   (155) 

= 1 1/2 jam x Rp. 40.000 

= Rp. 60.000 

C. pengeboran 

Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp)  (156) 

= 1/2 jam x Rp. 30.000 

= Rp. 15.000 

Oleh karena itu, dari jumlah bahan hingga proses pemesinan, total biaya 

yang dibutuhkan untuk pembuatan seluruh rangka adalah sebagai berikut: 

= Rp. 255.000 + Rp. 250.000       (157) 

= Rp. 475,000 
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3.10. Pembuatan body rotary valve 

 Tahap pertama dalam pengerjaan body rotary valve adalah gambar 

kerja dengan ukuran yang ditentukan, lalu mempersiapkan alat dan bahan 

serta proses pengerjaannya. 

 

Gambar 3.6. 28.Body Rotary Valve 

 

3.10.1. Alat dan bahan pembuatan body rotary valve 

A. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan hopper input 

sebagai berikut: 

a). Plat baja ST37 tebal 2 mm    = 1 lembar 

b). Tabung pipa baja ST37 ID 205mm OD 212mm = 1 batang 

c). Plat baja ST37 tebal 8 mm    = 1 lembar 

B. Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan body rotary 

valve adalah sebagai berikut: 

a) Gerinda potong 

b) Alat ukur 

c) Penggores 

d) Siku 
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e) Mesin las dan perlengkapannya 

f) Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,5 mm 

g) Bor listrik 

h) Mata bor  6mm 

 

3.10.2. Proses manufaktur 

A. Persiapan pembuatan body rotary valve 

1. Memahami gambar kerja. 

2.Menyiapkan perlengkapan alat. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B. Langkah kerja 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar dan 

jangka lalu menandai menggunakan penitik/penggores benda 

kerja sesuai dengan gambar kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Plat baja ST37 tebal 2 mm untuk bagian corong ukuran 

155x85mm (4 buah), ukuran 155x85mm (persegi panjang 

dengan potongan R 95mm pada bagian panjangnya) (4 buah), 

ukuran 155x72mm (2 buah).  

Sebagai landasan sambungan dengan ukuran 210x210mm(2 

buah) + 170x170mm (2 bauh)(potongan dalam), ukuran 

155x72mm (2 buah). 

 Tabung pipa ST37 ID 205mm OD 208mm untuk body utama 

dengan ukuran panjang 200mm (1 buah). 

4. Memotong benda kerja dengan grinda potong sesuai garis yang 

dibuat. 

5. Mengebor pada landasan sambungan ke hopper input dan rotary 

valve ke ventury dengan lubang baut diameter 6 mm sebanyak 16 

lubang. 

6. Menyambung benda kerja dengan di las. 
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7. Menghaluskan hasil lasan dengan grinda amplas. 

 

Tabel 3.7. 13.Proses pengerjaan body rotary valve 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan 

bahan 

menggunakan 

plat baja ST37 

dengan ukuran 

(2 x 1200 x 

2400 mm) (1 

lembar). 

Tabung pipa 

baja ST37 ID 

205mm OD 

212mm (1 

batang)  

Mengukur panjang plat baja ST37 

dengan ukuran 155x85mm (4 

buah), ukuran 155x85mm (persegi 

panjang dengan potongan R 

95mm pada bagian panjangnya) (4 

buah), ukuran 155x72mm (2 

buah).  

Sebagai landasan sambungan 

dengan ukuran 210x210mm(2 

buah) + 170x170mm (2 

bauh)(potongan dalam), ukuran 

155x72mm (2 buah).  

 

Tabung pipa ST37 ID 205mm OD 

208mm untuk body utama dengan 

ukuran panjang 200mm (1 buah). 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 
Proses 

pemotongan 

Memotong plat baja ST37 dan 

tabung dengan panjang masing-

masing 

- Gerinda 

potong 

(tangan) 

- Spidol 

- Meteran  

3 
Proses 

pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 6mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm 

4 
Proses 

meratakan  

Proses meratakan menggunakan 

pahat HSS 

- Mesin bubut 

5 
Proses  

penyambungan 

Proses penyambungan 

menggunakan las listrik SMAW 

- Mesin las 

SMAW 
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- Tang 

- Palu 

- Sikat kawat 

 

3.10.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongsn sebagai berikut: 

a. Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk corong tegak body rotary 

valve. 

 

Gambar 3.6. 29.Plat ST37 tebal 2mm untuk corong tegak body rotary valve 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 480mm (keliling persegi panjang) 

1.Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (158) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

2.Panjang pemesinan: 

Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
    (159) 
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3.Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja = lw (langkah pengawalan) 

    = 480mm 

  Tc plat baja = 
  

  
 

  

   
    (160) 

  Tc = 
   

          
      

   = 7,53 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 7,53+0,25 

    = 7,78 menit/pemotongan 

 

Terdapat 4 kali pemotongan 

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 7,78 x 4       (161) 

  = 31,12 menit 

 

b. Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk corong tegak dengan 

radius body rotary valve. 

 

Gambar 3.6. 30.Plat ST37 tebal 2mm untuk corong tegak dengan radius body 

rotary valve 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 
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-Panjang benda kerja (lw) = 420mm (keliling benda kerja) 

1.Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (162) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

2.Panjang pemesinan: 

  Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
    (163) 

3.Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 420mm 

  Tc plat baja  = 
  

  
 

  

   
    (164) 

  Tc = 
   

          
      

   = 6,59 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 6.59+0,25 

    = 6,84 menit/pemotongan 

Terdapat 4 kali pemotonngan.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 6,84 x 4       (165) 

   = 27,36 menit 

 

 

c. Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk corong miring body 

rotary valve. 
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Gambar 3.6. 31.Plat ST37 tebal 2mm untuk corong miring body rotary valve 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 454mm (keliling benda kerja) 

1.Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (166) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

2.Panjang pemesinan: 

  Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (167) 

3.Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 454mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (168) 

  Tc = 
   

          
      

   = 7,12 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 7,12+0,25 

    = 7,37 menit/pemotongan 

Terdapat 2 kali pemotongan.  
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Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 7,37 x 2       (169) 

  = 14,74 menit 

 

d. Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk flange body ke hopper 

input dan body ke ventury. 

 

Gambar 3.6. 32.Plat ST37 untuk flange body ke hopper input dan body ke ventury 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 840mm +620mm =1460mm 

1.Kecepatan putar: 

Vc=
     

    
      (170) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

2.Panjang pemesinan: 

  Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (171) 

3.Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 
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    = 1460mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (172) 

  Tc = 
    

          
      

   = 22,92 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 22,92+0,25 

    = 23,17 menit/pemotongan 

 Terdapat 2 kali pemotongan. 

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 23,17 x 2       (173) 

  = 46,34 menit 

 

e. Pemotongan tabung pipa ST37 ID 205mm OD 212mm untuk body 

utama 

 

Gambar 3.6. 33.Plat ST37 ID 205mm OD 212mm untuk body utama 

 

Pemotongan tabung pipa ST37 ID 205mm OD 212mm: 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 212mm + 604mm + 472mm 

= 1288mm 
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1.Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (174) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

2.Panjang pemesinan: 

Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (175) 

3.Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 1288mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (176) 

  Tc = 
    

          
      

   = 20,22 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 20,22+0,25 

    = 20,47 menit/pemotongan 

 

f. Pemotongan plat ST37 tebal 8mm untuk flange body ke tutup 

 

Gambar 3.6. 34.Plat ST37 tebal 8mm untuk flange body ke tutup 

 

Pemotongan plat ST37 tebal 8mm: 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 
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-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 1100mm 

1.Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (177) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

2.Panjang pemesinan: 

  Lt tabung  = 
  

  
 

  

   
     (178) 

3.Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 1100mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (179) 

  Tc = 
    

          
      

   = 17,27 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 17,27+0,25 

    = 17,52 menit/pemotongan 

 Terdapat 2 kali pemotongan 

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 8mm sebesar : 

    = 17,52 x 2       (180) 

  = 35,04 menit 

 

Tabel 3.7. 14.Waktu pemotongan body rotary valve 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 
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4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 30 

8 Pemotongan  plat ST37 tebal 2mm untuk 

corong tegak body rotary valve 

31 

9 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

untuk corong tegak dengan radius body 

rotary valve 

27 

10 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

untuk corong miring body rotary valve 

15 

11 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

untuk flange body ke hopper input dan body 

ke ventury 

47 

12 Pemotongan tabung pipa ST37 ID 205mm 

OD 212mm 

21 

13 Pemotongan plat baja ST37 tebal 8mm 

untuk flange body ke tutup 

35 

14 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 240 

 

3.10.4. Proses pengeboran 

Langkah-langkah kerja pengeboran adalah: 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 1 lubang dan 8 lubang pada flans, dan 8 

lubang untuk landasan sambungan.  

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran 

menggunakan gerindra tangan. 

e.Perhitungan proses pengeboran landasan sambungan. 

 

 1.Pengeboran flange body  
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Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada tiap sambungan flange 

tetap pada body dengan perhitungan (lw) tebal plat 8 mm, langkah 

pengeboran sebagai berikut. 

 

Gambar 3.6. 35.Pengeboran flange body rotary valve 

 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 28 mm 

C. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d     (181) 

lv = 0,57. 14 

lv = 7,98 

d. Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 8 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (T. Rochim, 2007. Hal: 16) 

ln = tan 30. 1/2 d     (182) 

ln = 0,57. 14 

ln = 7,98 mm 

Maka: 

1). Jumlah putaran pemboran (n) (T. Rochim, 2007. P: 16) 

n = 
        

     
       (183) 

n = 
         

         
 

n = 341,21 rpm 

2). Feed (f): (T. Rochim, 2007. Halaman 16) 

f = 0,084.∛d       (184) 

f = 0,084.∛28 
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f = 0,084. 3.03 

f = 0,25 mm / putaran 

3) Kecepatan umpan (vf): 

vf = f.n       (185) 

vf = 0,25. 341.21 

vf = 85,30 mm / menit 

4). Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (186) 

lt = 7,98 + 2 + 7,98 

lt = 17,96 mm 

5). Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (T. Rochim, 2007)    (187) 

tc = 17,96 / 85,30 

tc = 0.21 menit 

Terdapat 2 flange, dan setiap flange memiliki lubang 28mm, 

sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 2      (188) 

Total waktu (Tc) = 0.21 x 2 

Total waktu (Tc) = 0.42 menit 

 

2.Pengeboran lubang baut pada flange body  

Melakukan pengeboran 8 buah lubang pada sambungan flange  

pada body dengan perhitungan (lw) tebal plat 8 mm, langkah 

pengeboran sebagai berikut. 

 

Gambar 3.6. 36.Pengeboran lubang baut pada flange body rotary valve 

 

Diketahui: 
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a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 6 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d      (189) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 

d. Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 8 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (T. Rochim, 2007. Hal: 16) 

ln = tan 30. 1/2 d      (190) 

ln = 0,57. 3 

ln = 1,71 mm 

  Maka: 

1). Jumlah putaran pemboran (n) (T. Rochim, 2007. P: 16) 

n = 
        

     
       (191) 

n = 
         

        
 

n = 1.592,35 rpm 

2). Feed (f): (T. Rochim, 2007. Halaman 16) 

f = 0,084.∛d       (192) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.81 

f = 0,15 mm / putaran 

3) Kecepatan makan (vf): 

vf = f.n       (193) 

vf = 0,15. 1.592,35 

vf = 238.85mm / menit 

4). Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (194) 

lt = 1,71 + 8 + 1,71 

lt = 11,42 mm 

5). Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (T. Rochim, 2007)    (195) 

tc = 11,42 / 238,85 
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tc = 0.047 menit 

Terdapat 2 flange joint, dan setiap flange joint memiliki 8 lubang 

baut 6mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk proses 

pengeboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 16 (196) 

Total waktu (Tc) = 0,047 x 16 

Total waktu (Tc) = 0,75 menit 

 

3.Pengeboran flange ke ventury 

Melakukan pengeboran 16 buah lubang pada flange dengan perhitungan 

(lw) tebal plat 2 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

 

Gambar 3.6. 37.Pengeboran flange body ke ventury 

 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 6 mm 

c. Langkah awal (lv) 

lv = tan 30. 1/2 d      (197) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 2 mm (ketebalan) 

e. Langkah Pengakhiran (ln) (T. Rochim, 2007. Hal: 16) 

ln = tan 30. 1/2 d     (198) 

ln = 0,57. 3 

ln = 1,71 

Maka: 
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1). Jumlah putaran pemboran (n) (T. Rochim, 2007. P: 16) 

n = 
        

     
       (199) 

n = 
         

        
 

n = 1.592,35 rpm 

2). Feed (f): (T. Rochim, 2007. Halaman 16) 

f = 0,084.∛d       (200) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.81 

f = 0.152 mm / putaran 

3) Kecepatan makan (vf): 

vf = f.n (201) 

vf = 0,152. 1.592,35 

vf = 242,03 mm / menit 

4). Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm) (202) 

lt = 1,71 + 2 + 1,71 

lt = 5,42 mm 

5). Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (T. Rochim, 2007) (203) 

tc = 5,42 / 242,03 

tc = 0.022 menit 

Terdapat 2 dasar sambungan, setiap alas sambungan memiliki 8 

lubang 6mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk proses 

pengeboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 16 (204) 

Total waktu (Tc) = 0,022 x 16 

Total waktu (tc) = 0.352 menit 

 

Tabel 3.7. 15..Waktu pengerjaan pengeboran 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 
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2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran pada sambungan flange 

body 

1 

6 Pengeboran lubang baut pada flange 

tutup body rotary valve 

1 

7 Pengeboran flange body ke ventury 1 

8 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 29 

 

 

3.10.5. Proses pembubutan 

Proses pembubutan pada pembuatan flange pada body ini bertujuan 

untuk mengurangi diameter dan panjang benda kerja supaya sesuai dengan 

ukuran yang ditentukan pada gambar kerja. Proses pembubutan yang 

dilakukan yaitu pembubutan potong.  

  

 Langkah-langkah proses pembubutan sebagai berikut :  

a. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pembubutan.  

b. Memasang pahat bubut potong pada dudukan pahat (tool post)  

c. Memasang benda kerja yang sebelumnya sudah diukur dan dipotong ke 

mesin.  

d. Melakukan proses penyayatan. 

e. Perhitungan proses pembubutan.  

 

1. Pembubutan untuk sambungan flange pada body 
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Gambar 3.6. 38.Pembubutan sambungan flens tetap pada body 

Diketahui :  

 a) Tebal plat (L)   = 8 mm 

 b) Panjang pemakanan (lt) = 8 mm 

 c) Diameter mula-mula (do)  = 275 mm  

 d) Diameter akhir (dm)   = 270 mm  

 e) Panjang pembubutan (lw)  = 8 mm  

 f) Kecepatan potong (V)   = 70 m/menit 

 g) Gerak makan (f)   = 0,168 mm/putaran  

  Gerak makan (f)  (Taufiq Rochim, 1993) 

 f =0,084. √ 
 

 (d diganti dengan L karena pemakanan ditujukan pada 

tebal plat) 

 f = 0,084 . √ 
 

       (205) 

 f = 0,084 . 2 

 f = 0,168 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (206) 

n = 
       

        
 

n = 
     

     
 

n = 810,65 rpm 

2) Kecepatan pemakanan :   (Taufiq Rochim, 1993) 

vf = f.n        (207) 
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 = 0,168 x 810,65 rpm 

 = 136,18 mm/menit 

3) Waktu pembubutan:(panjang pemakanan lt =d) (Taufiq Rochim, 1993) 

lc = 
 

  
         (208) 

 = 
    

               
 

 =  0,05 menit 

   = 0,05 menit + 0,25 menit = 0,3 menit 

  Pemotongan dilakukan sebanyak 4 kali dengan ukuran yang sama. 

  Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemotongan yaitu 

 Tc = 
  

  
         (209) 

  = 0,3 menit x 4 

  = 1,2 menit 

 

Tabel 3.7. 16..Waktu proses pembubutan flange 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar dan ukuran 4 

2 Mempersiapkan peralatan mesin 10 

3 Mengukur benda bubut dan mengatur parameternya 10 

4 Pemasangan pahat bubut dan kecepatannya 10 

5 Mengukur benda kerja 10 

6 Bubut sambungan flange pada body rotary 2 

7 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 51 

 

3.10.6. Proses pengelasan 
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Gambar 3.6. 39.Proses pengelasan body rotary valve 

 

 Langkah pengelasan pada body rotary valve mesin pneumatic 

conveying dengan menggunakan las listrik SMAW dan perhitungannya 

adalah 

 Elektroda berdasarkan AWS E6013 

 Diameter elektroda = 2,0 mm 

 Panjang elektroda = 300 mm 

 Arus pengelasan = 80 amp 

 a. Hitung panjang las 

 A = a. l 

 Diketahui: 

 Ketebalan benda kerja (a) = 2 mm 

 Sebanyak 24 buah sambungan dengan panjang 155mm. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (210) 

 = 24 x 155 

 = 3720 mm 

 Panjang sambungan 72mm adalah 4. 
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 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (211) 

 = 4 x 72 

 = 288 mm 

 Panjang sambungan 212mm, total ada 2. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (212) 

 = 2 x 212 

 = 424 mm 

 Panjang sambunganr 151mm adalah 4.    (213) 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan 

 = 4 x 151 

 = 604 mm 

Total panjang kampuh (L = 3720 + 288 + 242 + 604 = 4854mm  (214) 

 Maka luas lasan adalah sebagai berikut: 

 A = A.l (mm)        (215) 

 = 2 mm x 4854 mm 

 = 9708 mm2  

b. Hitung waktu pengelasan (t) 

Setiap batang elektroda memiliki panjang pengelasan 160 mm dalam 1 menit. 

  Waktu t = 
                          

                      
         (Terheijden, 1994) 

 = 
        

      
 1 menit = 30.3331 menit    (216) 

c. Jumlah elektroda yang digunakan 

 Jumlah elektroda = 
                          

                        
 1 batang  (217) 

  = 
        

     
 1 batang = 30,33  31 batang 

d. Hitung panas 

 Tegangan busur (E) = 220 volt 

 Arus pengelasan (I) = 80 ampere 

 Kecepatan pengelasan (V) = 160 mm / menit 

 Kemudian masukan kalor (J): 

 J = 
      

 
        (218) 

 J = 
         

   
 (Harsono, 2000) 
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 J = 6600 Joule / mm 

 Oleh karena itu, nilai kalor busur elektroda saat mengelas adalah 

6600 Joule / mm 

 

Tabel 3.7. 17.Waktu pengelasan body rotary valve 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 31 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 56 

 

 

3.10.7. Biaya pembuatan body rotary valve 

A. Biaya bahan 

a. Plat baja ST37 tebal 2 mm @ Rp. 85.000 x 1 lembar= Rp. 85.000 

b. Tabung pipa ST37 ID 205mm OD 208mm   = Rp. 105.000 

@Rp.105.000 x1 batang  

c. Plat baja ST37 tebal 8 mm @ Rp. 110.000 x1lembar  = Rp.110.000 

d. Elektroda AWS E6013 1 dus     = Rp. 130.000 

e. Mata gerindra potong      = Rp. 50.000 

               Rp. 480.000 

B. Biaya permesinan  

a. Pemotong 

Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)  (219) 

 = 4 jam x Rp. 25.000 

 = Rp. 100.000 

b. Pengelasan 

Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)  (220) 
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 = 1 jam x Rp. 40.000 

 = Rp. 40.000 

c. Pengeboran  

Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp)  (221) 

 = 1/2 jam x Rp. 30.000 

 = Rp. 15.000 

d. Pembubutan 

Waktu pembubutan (jam) x harga per jam (Rp)  (222) 

 = 1 jam x Rp. 50.000 

 = Rp. 50.000 

Jadi total biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan rangka 

secara keseluruhan dari jumlah bahan sampai proses permesinan 

sebagai berikut :  = Rp. 480.000 + Rp. 205.000   (223) 

   = Rp. 685.000 

 

 

3.11. Pembuatan Tutup Body Rotary Valve 

 Tahap pertama dalam pengerjaan Tutup Body Rotary Valveadalah 

gambar kerja dengan ukuran yang ditntukan, lalu mempersiapkan alat dan 

bahan serta proses pengerjaannya. 

 

 
Gambar 3.6. 40.Tutup Body Rotary Valve 

 

3.11.1. Alat dan bahan pembuatan tutup body rotary valve 

A. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tutup body rotary 

valve sebagai berikut: 
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a). Plat baja ST37 tebal 5 mm   = 1 lembar 

B. Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan tutup body 

rotary valve adalah sebagai berikut: 

a).Gerinda potong  

b).Alat ukur 

c). Jangka 

d). Mesin bor 

e). Mata bor 6mm, 10mm, 30mm 

f). Mesin bubut dan perlengkapannya 

 

3.11.2. Proses manufaktur 

A. Persiapan pembuatan tutup body rotary valve 

1. memahami gambar kerja. 

2. Menyiapkan perlengkapan alat. 

3. menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B. Langkah kerja 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar lalu 

menandai menggunakan jangka benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Plat baja ST37 tebal 5 mm ukuran 275x275mm (2 buah). 

4. Memotong benda kerja dengan grinda ptotong sesuai garis. 

5. Mengebor pda plat ST37 tebal 5 mm yang telah ditandai dengan 

penitik. Pengeboran menggunakan mata bor 6mm, 10mm, 

30mm 

6. Mebubut pada plat baja ST37 tebal 5 mm untuk tutup body rotary 

valve hingga membentuk lingkaran 270mm . 
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Tabel 3.7. 18..Proses pengerjaan tutup body rotary valve 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan plat baja 

ST37 dengan ukuran (5 x 

600 x 600 mm) (1 

lembar). 

Mengukur panjang 

plat baja ST37 dengan 

ukuran 275x275mm (2 

buah) 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 Proses pemotongan 

Memotong plat baja 

ST37 dengan panjang 

masing-masing 

- Gerinda 

potong 

(tangan) 

- Spidol 

- Meteran  

3 Proses pelubangan 

Proses pelubangan 

dengan menggunakan 

mata bor 6mm, 

10mm, 30mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm10m

m, 30mm 

- Mesin bor 

4 Proses meratakan  

Proses meratakan 

menggunakan pahat 

HSS 

- Mesin bubut 

 

3.11.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongannya sebagai berikut: 

a. Pemotongan plat baja ST37 tebal 5mm untuk tutup body rotary valve. 
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Gambar 3.6. 41.Plat ST37 tebal 5mm untuk tutup body rotary valve 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 5mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 1100mm (keliling persegi panjang) 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (224) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

   Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (225) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 1100mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (226) 

  Tc = 
    

          
      

   = 17,27 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 17,27+0,25 

    = 17,52 menit/pemotongan 
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Terdapat 2 kali pemotongan  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 5mm sebesar : 

    = 17,52 x 2      (227) 

  = 35,04 menit 

 

Tabel 3.7. 19.Waktu pemotongan tutup body rotary valve 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 15 

8 Pemotongan  plat ST37 tebal 5mm  35 

9 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 84 

 

3.11.4. Proses pengeboran 

 Proses pengeboran tutup body rotary valve untuk membuat lubang 

baut diameter 6mm untuk landasan sambungan ke flens body rotary valve 

sebanyak 8 buah, lubang baut dengan diameter 10mm untuk tempat 

bearing sebanyak 2 buah, dan  diameter 30mm untuk lubang poros 

sebanyak 1 buah.  

Langkah-langkah kerja pengeboran adalah 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 8 lubang untuk flens, 2 lubang untuk bearing, 

1 lubang untuk poros. 

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran 

menggunakan gerindra tangan. 
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e.Perhitungan proses pengeboran landasan sambungan. 

 

1. Pengeboran lubang tutup untuk tutup flange 30mm 

 

Gambar 3.6. 42.Plat ST37 tebal 5mm untuk tutup flange 30mm 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada flens dengan 

perhitungan (lw) tebal plat 5 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 30 mm 

C. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d      (228) 

lv = 0,57. 15 

lv = 8,55 mm 

d. Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 5 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30. 1/2 d     (229) 

ln = 0,57. 15 

ln = 8,55 mm 

 

Maka: 

1)Putaran bor (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
      (230) 

n = 
         

         
 

n = 318,47 rpm 

2)Kecepatan / Pakan (f): (Taufiq Roachim, 1993) 
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f = 0,084.∛d      (231) 

f = 0,084. × 30 

f = 0,084. 3.107 

f = 3.191 mm / putaran 

3)Kecepatan makan (vf): 

vf = f.n      (232) 

vf = 3.191. 318.47 

vf = 1016,23 mm / menit 

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)   (233) 

lt = 8,55 + 5 + 8,55 

lt = 22.1mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)  (234) 

tc = 22.1 / 1016.23 

tc = 0.022 menit 

Terdapat 2 buah penutup, setiap penutup memiliki 

lubang 30mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk 

proses pengeboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 2 (235) 

Total waktu (Tc) = 0,022 x 2 

Total waktu (Tc) = 0,044 menit 

 

2. Pengeboran lubang tutup untuk tutup flange 6mm 

 

Gambar 3.6. 43.Plat ST37 tebal 5mm untuk tutup flange 6mm 

 



 

 

123 

 

 

Melakukan pengeboran 8 buah lubang pada flens dengan 

perhitungan (lw) tebal plat 5 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 6 mm 

c. Langkah awal (lv)  

lv = tan 30. 1/2 d      (236) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 5 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30. 1/2 d     (237) 

ln = 0,57. 3 

ln = 1,71 

Maka: 

1) Pengeboran (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
       (238) 

n = 
         

        
  

n = 1.592,35 rpm 

2) Feed (f): (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084.∛d       (239) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.817 

f = 0.152 mm / putaran 

3)Kecepatan makan (vf): 

vf = f.n       (240) 

vf = 0,152. 1.592,35 

vf = 242,03 mm / menit 

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (241) 

lt = 1,71 + 5 + 1,71 
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lt = 8,42 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)   (242) 

tc = 8,42 / 242,03 

tc = 0.034 menit 

Terdapat 2 buah cover yang masing-masing cover memiliki 

lubang 8 6 mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk 

proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 16     (243) 

Total waktu (Tc) = 0,034 x 16 

Total waktu (Tc) = 0,544 menit 

 

3. Pengeboran tutup rotary valve untuk lubang baut bearing 

 

Gambar 3.6. 44.Pengeboran tutup rotary valve untuk lubang baut bearing 

 

Melakukan pengeboran 2 buah lubang pada tutup rotary valve 

dengan perhitungan (lw) tebal plat 5 mm, langkah pengeboran sebagai 

berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 10 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d     (244) 

lv = 0,57. 5 

lv = 2,85 mm 

d. Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 5 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (Taufiq Roachim, 1993) 
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ln = tan 30. 1/2 d     (245) 

ln = 0,57. 5 

ln = 2,85 mm 

  Maka: 

1)Putaran bor (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
       (246) 

n = 
         

         
 

n = 955,4 putaran 

2) Feed (f): (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084.∛d       (247) 

f = 0,084. × 10 

f = 0,084. 2.154 

f = 0,180 mm /putaran 

3) Kecepatan makan (vf): 

vf = f.n       (248) 

vf = 0,180. 955.4 

vf = 171,97 mm / menit 

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (249) 

lt = 2,85 + 5 + 2,85 

lt = 10,7 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)   (250) 

tc = 10,7 / 171,97 

tc = 0.06 menit 

Terdapat 2 lubang 10 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 2      (251) 

Total waktu (Tc) = 0,06 x 2 

Total waktu (Tc) = 0,12 menit 

 



 

 

126 

 

 

Tabel 3.7. 20..Waktu pengerjaan pengeboran tutup body rotary valve 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran lubang tutup flange 30mm 1 

6 Pengeboran lubang tutup flange 6mm 1 

7 Pengeboran tutup rotary untuk lubang baut 

bearing 

1 

8 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 29 

 

 

3.11.5. Proses pembubutan 

Proses pembubutan pada pembuatan tutup body rotary valve ini 

bertujuan untuk membuat plat berbentuk persegi menjadi lingkaran supaya 

sesuai dengan ukuran yang ditentukan pada gambar kerja. Proses 

pembubutan yang dilakukan yaitu pemotongan menggunakan pahat 

potong.  

  

 Langkah-langkah proses pembubutan sebagai berikut :  

a. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pembubutan.  

b. Memasang pahat bubut potong pada (tool post)  

c. Memasang benda kerja yang sebelumnya sudah diukur dan dipotong ke 

mesin.  

d. Melakukan proses penyayatan/pemotongan. 

e. Perhitungan proses pembubutan.  

 

1. Pembubutan/pemotongan untuk tutup body rotary valve  
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Gambar 3.6. 45.pembubutan tutup body rotary valve 

Diketahui :  

 a) Tebal plat (L)   = 5 mm 

 b) Panjang pemakanan (lt) = 5 mm  

 c) Diameter mula-mula (do)  = 275 mm  

 d) Diameter akhir (dm)   = 270 mm   

 e) Kecepatan potong (V)  = 70 m/menit 

 f) Gerak makan (f)   = 0,142 mm/putaran  

  Gerak makan (f)   (Taufiq Rochim, 1993) 

 f =0,084. √ 
 

 (d diganti dengan L karena pemakanan ditujukan pada 

tebal plat)      (252) 

 f = 0,084 . √ 
 

 

 f = 0,084 . 1,7 

 f = 0,142 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (253) 

n = 
       

        
 

n = 
    

     
 

n = 810,65 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (254) 

 = 0,142 x 810,65 rpm 

 = 115,11 mm/menit 
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3) Waktu pembubutan:    (Taufiq Rochim, 1993) 

lc = 
  

  
        (255) 

 = 
    

               
 

 =  0,043 menit 

   = 0,043 menit + 0,25 menit = 0,268 menit 

 

Tabel 3.7. 21.Waktu proses pembubutan tutup body rotary valve 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar dan ukuran 4 

2 Mempersiapkan peralatan mesin 10 

3 Mengukur benda bubut dan mengatur parameternya 10 

4 Pemasangan pahat bubut dan kecepatannya 10 

5 Mengukur benda kerja 10 

6 Bubut plat ST47 tebal 5mm 1 

7 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 50 

 

 

3.11.6. Biaya pembuatan tutup body rotary valve 

A. Biaya material 

a.. Plat baja tebal 5 mm ST37 @ Rp. 95.000 x 1 lembar  = Rp 95.000 

b. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

c. Gerindra potong       = Rp. 50.000 

          = Rp. 275.000 

     

B. Biaya pemrosesan 

a.Pemotongan 

Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)   (256) 

= 1½ jam x Rp. 25.000 

= Rp. 37.500 

b. pengeboran 

Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp)   (257) 
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= 1/2 jam x Rp. 30.000 

= Rp. 15.000 

c. Pembubutan 

Waktu pembubutan (jam) x harga per jam (Rp)   (258) 

= 1 jam x Rp. 50.000 

= Rp. 50.000 

Oleh karena itu, dari jumlah bahan hingga proses pemesinan, 

total biaya pembuatan seluruh rangka adalah sebagai berikut: 

 = Rp. 275.000 + Rp. 102.500     (259) 

= Rp. 377.500 

 

 

3.12. Pembuatan Rotor 

  Tahap pertama dalam pengerjaan rotor adalah gambar kerja dengan 

ukuran yang ditentukan, lalu mempersiapkan alat dan bahan serta proses 

pengerjaannya. 

 

Gambar 3.6. 46.rotor 

3.12.1. Alat dan bahan pembuatan rotor 

A.Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan rotor sebagai 

berikut: 

a). Plat baja ST37 tebal 2 mm   = 1 lembar 

b). Plat baja ST37 tebal 3 mm   = 1 lembar 

b). Poros pejal ST60  30mm  = 1 batang 

C. Alat  
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Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan rotor adalah 

sebagai berikut: 

a). Gerinda potong 

b). Alat ukur 

c). Penggores 

d). Siku 

e). Jangka 

f). Mesin bubut dan perlengkapannya 

g). Pahat bubut HSS 

h). Mesin las dan perlengkapannya 

i). Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,0 mm 

 

3.12.2. Proses manufaktur 

A. Persiapan pembuatan rotor 

1.Memahami gambar kerja.. 

2. menyiapkan perlengkapan alat. 

3. menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B. Langkah kerja 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar dan jangka 

lalu menandai menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai 

dengan gambar kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Plat baja ST37 tebal 3 mm ukuran 189x90mm (8 buah), ukuran 

205x205mm (2 buah). 

 Plat baja ST37 tebal 2mm ukuran 189x52mm (8 buah). 

 As baja ST60 30mm ukuran 350mm (1 buah). 

4. Memotong benda kerja dengan grinda potong sesuai dengan garis. 

5. Membubutporos baja ST60 untuk poros rotor. 

6. Menyambung benda kerja dengan ldi las. 

7. Meratakan kembali yang telah dilas menggunakan grinda amplas. 
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Tabel 3.7. 22.Proses pengerjaan rotor 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan plat 

baja ST37 dengan 

ukuran (2 x 1200 

x 2400 mm) (1 

lembar), (3 x 

1200 x1200 mm) 

(1 lembar). ST60 

 30mm dengan 

panjang 400mm 

Mengukur panjang plat baja 

ST37 tebal 3mm dengan 

ukuran 189x90mm (8 buah), 

ukuran 205x205mm (2 buah). 

 

Plat baja ST37 tebal 2mm 

ukuran 189x52mm (8 buah). 

 

As baja ST60 30mm ukuran 

350mm (1 buah). 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 
Proses 

pemotongan 

Memotong plat baja ST37 

tebal 2mm, 3mm dan as bata 

ST60 sesuai dengan panjang 

masing-masing 

- Gerinda 

potong 

(tangan) 

- Spidol 

- Meteran  

3 
Proses 

pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 

30mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm10m

m, 30mm 

- Mesin bor 

4 Proses meratakan  
Proses meratakan 

menggunakan pahat HSS 

- Mesin bubut 

5 
Proses  

penyambungan 

Proses penyambungan 

menggunakan las listrik 

SMAW 

- Mesin las 

SMAW 

- Tang 

- Palu 

- Sikat kawat 

 

3.12.3. Proses pemotongan 
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Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongannya sebagai berikut: 

a.Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm untuk baling-baling rotor. 

 

Gambar 3.6. 47..Plat baja ST37 tebal 3mm untuk baling-baling rotor 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 558mm (keliling persegi panjang) 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (260) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (261) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 558mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (262) 

  Tc = 
   

          
      

   = 9,23 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 9,23+0,25 
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    = 9,48 menit/pemotongan 

Terdapat 8 kali pemotongan.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm sebesar : 

    = 9,48 x 8      (263) 

  = 75,84 menit 

b. Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm untuk tutup samping rotor. 

 

Gambar 3.6. 48..plat baja ST37 tebal 3mm untuk tutup samping rotor 

 

 Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 820mm 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (264) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (265) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 820mm 
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  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (226) 

  Tc = 
   

          
      

   = 12,874 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 12,874+0,25 

    = 13,124 menit/pemotongan 

Terdapat 2 kali pemotongan,  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm sebesar : 

    = 13,124 x 2      (267) 

  = 26,248 menit 

c. Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk dasaran baling-baling. 

 

Gambar 3.6. 49.plat baja ST37 tebal 2mm untuk dasaran baling-baling 

 

 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 482mm 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (268) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 

  Lt plat baja = 
  

  
 

  

   
     (269) 

Waktu pemotongan: 
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  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 482mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (280) 

  Tc = 
   

          
      

   = 7,56 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 7,56+0,25 

    = 7,81 menit/pemotongan 

 Terdapat 8 kali pemotongan 

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 7,81 x 8      (271) 

  = 62,48 menit 

 

d. Pemotongan as baja ST60 30mm untuk poros rotor. 

 

Gambar 3.6. 50.Pemotongan as baja ST60 30mm 

 

Diketahui: 

-Diameter mata gerinda (d) = 300mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600m/s 

-Panjang benda kerja (lw) = 30mm (panjang pemotongan) 

Kecepatan putar gerinda: 

   Vc=
     

    
      (272) 

   600=
          

    
(m/menit) 

   N=
      

   
 

   N= 636,94rpm 

Panjang pemesinan: 
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  Lt poros = 
  

  
 

  

   
     (273) 

Waktu pemotongan: 

  Lt plat baja= lw (langkah pengawalan) 

    = 30mm 

  Tc plat baja= 
  

  
 

  

   
     (274) 

  Tc = 
  

          
      

   = 0,47 menit/pemotongan 

  Tm = tc + 0,25 menit/potong 

   = 0,47+0,25 

    = 0,72 menit/pemotongan 

 

Tabel 3.7. 23.Waktu proses pemotongan rotor 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 15 

8 Pemotongan  plat ST37 tebal 3mm untuk baling-baling 

rotor 

76 

9 Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm untuk tutup 

samping rotor 

26 

10 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk dasaran 

baling-baling 

63 

11 Pemotongan as baja ST60 30mm untuk poros rotor 1 

12 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 215 
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3.12.4. Proses pengeboran 

 Proses pengeboran plat baja ST37 tebal 3mm untuk tutup samping 

rotor untuk membuat lubang diameter 30mm lubang poros sebanyak 1 

buah tiap plat dan terdapat 2 plat. Langkah-langkah kerja pengeboran 

adalah 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 1 lubang. 

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran 

menggunakan gerindra tangan. 

e.Perhitungan proses pengeboran. 

 

1.Pengeboran lubang untuk tutup samping rotor 30mm 

 

Gambar 3.6. 51.Pengeboran lubang untuk tutup samping rotor 30mm 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada tutup samping rotor 

dengan perhitungan (lw) tebal plat 3 mm, langkah pengeboran sebagai 

berikut. 

  Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 30 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d     (275) 

lv = 0,57. 15 

lv = 8,55 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 3 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir(ln) (Taufiq Roachim, 1993) 
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ln = tan 30. 1/2 d      (276) 

ln = 0,57. 15 

ln = 8,55 mm 

Maka: 

1) Pengeboran (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
       (277) 

n = 
         

         
 

n = 318,47 rpm 

2) Feedrate (f): (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084.∛d       (278) 

f = 0,084. × 30 

f = 0,084. 3.107 

f = 3.191 mm / lingkaran 

3) Kecepatan umpan (vf): 

vf = f.n       (279) 

vf = 3.191. 318.47 

vf = 1016,23 mm / menit 

4) Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)     (280) 

lt = 8,55 + 3 + 8,55 

lt = 20.1mm 

5) Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)   (281) 

tc = 20.1 / 1016.23 

tc = 0.020 menit 

Terdapat 2 buah penutup, masing-masing penutup memiliki lubang 

30mm, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeboran 

adalah: 

Total waktu (Ttc) = tc x 2 (282) 

Total waktu (Ttc) = 0,020 x 2 

Total waktu (Ttc) = 0,04 menit 



 

 

139 

 

 

 

Tabel 3.7. 24.Waktu pengerjaan pengeboran  rotor 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran lubang tutup samping 

rotor 30mm 

1 

6 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 27 

 

 

3.12.5. Proses pembubutan 

   

Proses pembubutan pada pembuatan poros rotor ini bertujuan 

untuk mengurangi diameter dan panjang benda kerja supaya sesuai dengan 

ukuran yang ditentukan pada gambar kerja. Proses pembubutan yang 

dilakukan yaitu pembubutan muka (facing), pembubutan rata memanjang, 

dan pembubutan rata bertingkat dan chamfer.  

  

 Langkah-langkah proses pembubutan sebagai berikut :  

a. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pembubutan.  

b. Memasang pahat bubut pada dudukan pahat (tool post)  

c. Memasang benda kerja yang sebelumnya sudah diukur dan dipotong ke 

mesin.  

d. Melakukan proses penyayatan. 

e. Perhitungan proses pembubutan.  

 

1. Pembubutan pada sisi kanan  
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Gambar 3.6. 52.Pembubutan poros sisi kanan 

Diketahui :  

 a) Panjang poros (L) =  350mm 

 b) Diameter mula-mula (do) = 30 mm  

 c) Diameter akhir (dm) = 20 mm  

 d) Panjang pembubutan (lt) = 50 mm  

 e) Kecepatan potong (V) = 70 m/menit 

 f) Gerak makan (f) = 0,261 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

  (Taufiq Rochim, 1993) (283) 

   f = 0,084 . √  
 

 

   f = 0,084 . 3,107 

   f = 0,261 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut :   (Taufiq Rochim, 1993) 

n = 
      

   
        (284) 

n = 
       

       
 

n = 
    

     
 

n = 743,09 rpm 

2) Kecepatan pemakanan :   (Taufiq Rochim, 1993) 

vf = f.n        (285) 

 = 0,261 x 743,09 rpm 

 = 193,95 mm/menit 

3) Kedalaman potong (a) : 

a = 
     

 
       (285) 

 = 
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 = 5 mm 

3) Waktu pembubutan :   (Taufiq Rochim, 1993) 

tc = 
  

  
        (286) 

 = 
     

               
 

 = 0,26 menit 

 4) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan kasar tiap pemakanan 

1mm 

   Maka = 
    

    
 9 kali      (287) 

  Jadi waktu pembubutan kasar 0,26 x 9 = 2,34 menit 

  Proses finishing tiap pemakanan 0,2 mm 

   Maka = 
    

   
 5 kali      (288) 

  Jadi waktu finishing 0,26 x 5 = 1,3 menit 

  Waktu keseluruhan yaitu 2,34 menit + 1,3 menit = 3,64 menit 

   

2. Pembubutan pada sisi kiri  

 

Gambar 3.6. 53.Pembubutan poros sisi kiri 

Diketahui :  

 a) Panjang poros (L) =  350mm 

 b) Diameter mula-mula (do) = 30 mm  

 c) Diameter akhir (dm) = 20 mm  

 d) Panjang pembubutan (lt) = 105 mm  

 e) Kecepatan potong (V) = 70 m/menit 

 f) Gerak makan (f) = 0,261 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

  (Taufiq Rochim, 1993) (289) 

   f = 0,084 . √  
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   f = 0,084 . 3,107 

   f = 0,261 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut :   (Taufiq Rochim, 1993) 

n = 
      

   
        (290) 

n = 
       

       
 

n = 
    

     
 

n = 743,09 rpm 

2) Kecepatan pemakanan :   (Taufiq Rochim, 1993) 

vf = f.n        (291) 

 = 0,261 x 743,09 rpm 

 = 193,95 mm/menit 

3) Kedalaman potong (a) : 

a = 
     

 
       (292) 

 = 
     

 
 

 = 5 mm 

3) Waktu pembubutan :   (Taufiq Rochim, 1993) 

tc = 
  

  
        (293) 

 = 
      

               
 

 = 0,54 menit 

 4) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan kasar tiap pemakanan 

1mm 

   Maka = 
    

    
 9 kali      (294) 

  Jadi waktu pembubutan kasar 0,54 x 9 = 4,86 menit 

  Proses finishing tiap pemakanan 0,2 mm 

   Maka = 
    

   
 5 kali      (295) 

 Jadi waktu finishing 0,54 x 5 = 2,7 menit 

 Waktu keseluruhan yaitu 4,86 menit + 2,7 menit = 7,56 menit 
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3. Pembubutan pada tutup samping rotor 

 

Gambar 3.6. 54.Pembubutan pada tutup samping rotor 

 

Diketahui :  

 a) Tebal plat (L)   = 3 mm 

 b) Panjang pemakanan (lt) = 3 mm  

 c) Diameter mula-mula (do)  = 205 mm  

 d) Diameter akhir (dm)   = 200 mm   

 e) Kecepatan potong (V)  = 70 m/menit 

 f) Gerak makan (f)   = 0,142 mm/putaran  

  Gerak makan (f)   (Taufiq Rochim, 1993) 

 f =0,084. √ 
 

 (d diganti dengan L karena pemakanan ditujukan pada 

tebal plat)     (296) 

 f = 0,084 . √ 
 

 

 f = 0,084 . 1,44 

 f = 0,121 mm/putaran 

 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (297) 

n = 
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n = 
     

     
 

n =  108,74 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (298) 

 = 0,121 x 108,74 rpm 

 = 13,15 mm/menit 

3) Waktu pembubutan:    (Taufiq Rochim, 1993) 

lc = 
   

  
        (299) 

 = 
    

              
 

 =  0,228 menit 

   = 0,228 menit + 0,25 menit = 0,478 menit 

 

Tabel 3.7. 25.Waktu proses pembubutan rotor 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar dan ukuran 4 

2 Mempersiapkan peralatan mesin 10 

3 Mengukur benda bubut dan mengatur parameternya 10 

4 Pemasangan pahat bubut dan kecepatannya 10 

5 Mengukur benda kerja 10 

6 Bubut poros rotor sisi kanan 4 

7 Bubut poros rotor sisi kiri 8 

8 Pembubutan tutup sambung rotor 1 

9 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 62 

 

3.12.6. Proses pengelasan  
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Gambar 3.6. 55.Proses pengelasan rotor 

  

 Langkah pengelasan pada rotor dengan menggunakan las listrik 

SMAW dan perhitungannya adalah 

 Elektroda berdasarkan AWS E6013 

 Diameter elektroda = 2,0 mm 

 Panjang elektroda = 300 mm 

 Arus pengelasan = 80 amp 

 a. Hitung panjang las 

 A = a. l  

 Diketahui: 

 Ketebalan benda kerja (a) = 3 mm 

 Panjang sambungan 20mm sejumlah 2. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan    (300) 

 = 2 x 20 

 = 40 mm 

 Sebanyak 16 panjang sambungan 189mm. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (301) 

 = 16 x 189 

 = 3024 mm 

 Sebanyak 32 panjang sambungan 90mm. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (302) 

 = 32 x 90 
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 = 2.880 mm 

 Panjang sambungan 52mm adalah total 16. 

 l = jumlah sambungan x panjang sambungan   (303) 

 = 16 x 52 

 = 832 mm 

 Total panjang kampuh (l) = 40 + 3024 + 2880 + 832 = 6776 mm 

 Maka luas lasan adalah sebagai berikut: 

 A = A.l (mm)        (304) 

 = 3mm x 6776mm 

 = 20328 mm2 

 b.Perhitungan waktu pengelasan (t)  

  Setiap batang elektroda memiliki panjang 160 dalam 1 menit 

pengelasan adalah 160 mm. 

  Waktu t= 
                         

                        
 1 menit (Terheijden,1994) 

  = 
        

      
 1 menit = 42,35  43 menit (305) 

c.Jumlah elektroda yang digunakan 

Jumlah elektroda = 
                         

                        
1batang (306) 

   = 
          

      
1 batang = 42,35  43 batang 

 d.Menghitung nilai masuk panas  

 Tegangan busur (E) = 220 Volt 

 Arus las listrik (I)  = 80 Ampere 

 Laju Las (V)  = 160 mm/menit 

 Maka masuk panas (J) : 

 J = 
      

 
      (307) 

 J = 
         

   
   (Harsono, 2000) 

 J = 6600  Joule/mm  

  Jadi nilai kalor pada busur elektroda saat pengelasan 

penyangga sebesar 6600 Joule/mm 

 

Tabel 3.7. 26.Waktu pengelasan rotor 
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No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 43 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 68 

 

 

3.12.7. Biaya pembuatan rotor 

A. Biaya bahan 

a. Plat baja tebal 2 mm ST37 @ Rp. 85.000 x 1 lembar  = Rp 85.000 

b. Plat baja ST37 tebal 3mm @ Rp. 100.000 x 1 lembar  = Rp 100.000 

b. Poros padat ST6030mm @ Rp.50.000 x 1 batang  = Rp. 50.000 

c. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

d. Gerindra potong       = Rp. 50.000 

           Rp. 415.000 

   

    

B. Biaya pemrosesan 

a. Pemotong 

Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)   (308) 

= 3½ jam x Rp. 25.000 

= Rp. 87.500 

b. Pengeboran 

Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp)   (309) 

= 1/2 jam x Rp. 30.000 

= Rp. 15.000 

c. Pembubutan 
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Waktu pembubutan (jam) x harga per jam (Rp)   (310) 

= 1 jam x Rp. 40.000 

= Rp. 40.000 

d. Pengelasan 

Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)   (311) 

= 1 jam x Rp. 40.000 

= Rp. 40.000 

Oleh karena itu, dari jumlah bahan hingga proses pemesinan, total 

biaya pembuatan seluruh rangka adalah sebagai berikut:  

= Rp. 415.000 + Rp. 182.500 

= Rp. 597.500 

 

3.13. Pembuatan Ventury 

  Tahap pertama dalam pengerjaan ventury adalah gambar kerja 

dengan ukuran yang ditentukan, lalu mempersiapkan alat dan bahan serta 

proses pengerjaannya.  

 

Gambar 3.6. 56.Ventury 

 

3.13.1. Alat dan bahan pembuatan ventury 

A.Bahan  
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Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ventury sebagai 

berikut: 

a). Plat baja ST37 tebal 2 mm   = 1 lembar 

b). Plat baja ST37 tebal 3mm   = 1 lembar 

b). Pipa baja ST37  25mm   = 1 batang 

B.Alat  

a). Gerinda potong 

b). Alat ukur 

c). Penggores 

d). Mesin bor 

e). Mata bor 6mm 

f). Mesin las dan perlengkapannya 

g). Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,0 mm 

 

3.13.2. Proses manufaktur 

A.Persiapan pembuatan ventury 

1. Memahami gambar kerja. 

2. Menyiapkan perlengkapan alat 

3. menyiapakan bahan yang akan dibuat. 

B.Langkah kerja 

1.Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2.Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3.Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar lalu menandai 

menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Plat baja ST37 tebal 2 mm ukuran 138x138x182x182 (jajar 

genjang) (2 buah), ukuran 155x138x138 (segitiga) (2 buah). 

Ukuran 210x210mm dengan potongan di dalamnya 

155x155mm (1 buah). 

 Plat baja ST37 tebal 3mm dengan ukuran 40x40mm (1 buah). 
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 Pipa baja ST37 25mm dengan ukuran 300mm (1 buah). 

4.memotong benda kerja dengan grinda potong sesuai garis. 

5. menyambung benda kerja menggunakan las. 

6.meratakan benda kerja agar halus dengan grinda mata amplas. 

 

Tabel 3.7. 27.Proses pengerjaan ventury 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan 

plat baja ST37 

dengan ukuran 

(2 x 1200 x 

2400 mm) (1 

lembar), plat 

ST37 

(600x600x3mm) 

(1 lembar), Pipa 

baja ST37  

25mm (1 

batang). 

Mengukur panjang plat baja 

ST37 tebal 2 mm ukuran 

138x138x182x182 (jajar 

genjang) (2 buah), ukuran 

155x138x138 (segitiga) (2 

buah). Ukuran 210x210mm 

dengan potongan di dalamnya 

155x155mm (1 buah). 

 

Plat baja ST37 tebal 3mm 

dengan ukuran 40x40mm (1 

buah). 

 

Pipa baja ST37 25mm dengan 

ukuran 300mm (1 buah). 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 
Proses 

pemotongan 

Memotong plat baja ST37 tebal 

2mm, 3mm dn pipa ST37 sesuai 

dengan panjang masing-masing. 

- Gerinda 

potong 

(tangan) 

- Spidol 

- Meteran  

3 
Proses 

pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 6mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm 

- Mesin bor 

4 Proses  Proses penyambungan - Mesin las 
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penyambungan menggunakan las listrik SMAW SMAW 

- Tang 

- Palu 

- Sikat kawat 

 

3.13.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongannya sebagai berikut: 

 

a.Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm jajar genjang untuk corong 

ventury. 

 

Gambar 3.6. 57.Plat ST37 tebal 2mm jajar genjang untuk corong ventury 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =640 mm 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (312) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (313) 
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Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 640 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (314) 

tc =
   

          
menit 

tc = 10,04 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 10,04 + 0,25 

tm = 10,29 menit/pemotongan 

Karena pemotongan benda kerja yaitu plat baja ST37 tebal 2mm.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 10,29 x 2      (315) 

  = 20,58 menit 

  

b.Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm segitiga untuk corong 

ventury. 

 

Gambar 3.6. 58.Plat St37 tebal 2mm segitiga untuk corong ventury 

 

 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =443,5 mm 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (316) 
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 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (317) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 443,5 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (318) 

tc =
     

          
menit 

tc = 6,96 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 6,96 + 0,25 

tm = 7,21 menit/pemotongan 

Karena pemotongan benda kerja yaitu plat baja ST37 tebal 2mm. .  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 7,21 x 2      (319) 

  = 14,42 menit 

 

c.Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk flange ke rotary. 

 

Gambar 3.6. 59.Plat ST37 tebal 2mm untuk flange ke rotary 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 
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Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =840mm +620mm =1460mm 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (340) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (341) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 1460 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (342) 

tc =
    

          
menit 

tc = 22,92 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 22,92 + 0,25 

tm = 23,17 menit/pemotongan 

 

d.Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm untuk flange ke nozzle. 

 

Gambar 3.6. 60.Plat ST37 tebal 3mm untuk flange ke nozzle 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm 

Diketahui:  
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Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =160mm 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (343) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (344) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 160 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (345) 

tc =
   

          
menit 

tc = 2,51 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 2,51 + 0,25 

tm = 2,76 menit/pemotongan 

 

e.Pemotongan pipa 25mm untuk ventury. 

 

Gambar 3.6. 61.Pipa 25mm untuk ventury 

 

Pemotongan pipa 25mm untuk ventury 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 
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Panjang benda kerja (lw)   =25mm + 404mm = 429mm 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (346) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (347) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 429 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (348) 

tc =
   

          
menit 

tc = 6,73 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 6,73 + 0,25 

tm = 6,98 menit/pemotongan 

 

Tabel 3.7. 28.Waktu pemotongan ventury 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 15 

8 Pemotongan  plat ST37 tebal 2mm jajar genjang 

untuk corong ventury 

21 
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9 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm segitiga 

untuk corong ventury 

15 

10 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk 

flange ke rotary 

24 

11 Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm untuk 

flange ke nozzle 

3 

12 Pemotongan pipa 25mm untuk ventury 7 

13 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 119 

 

3.13.4. Proses pengeboran 

 Proses pengeborn ventury untk mebuat lubang baut diameter 6 mm 

untuk flange ke rotary valve sebanyak 8 buah dan flange ke nozzle 

sebanyak 4 buah .Langkah-langkah kerja pengeboran adalah 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 12 lubang. 

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran 

menggunakan gerindra tangan. 

e.Perhitungan proses pengeboran flange. 

 

1.Pengeboran 25mm  flange ke nozzle  

 

Gambar 3.6. 62.pengeboran 25mm flange ke nozzle 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada flange ke nozzle 

dengan perhitungan (lw) tebal plat 3 mm, langkah pengeboran sebagai 

berikut. 
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Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 25 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d     (349) 

lv = 0,57. 12.5 

lv = 7.125 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 3 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (Taufiq Roachim, 1993) 

lv = tan 30. 1/2 d      (350) 

lv = 0,57. 12.5 

lv = 7.125 mm 

Maka: 

1) Pengeboran (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
      (351) 

n = 
         

         
 

n = 382,16 rpm 

2) Feed (f): (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084.∛d      (352) 

f = 0,084,25 

f = 0,084. 2.924 

f = 0,245 mm / putaran 

3) Kecepatan makan (vf): 

vf = f.n       (353) 

vf = 0,245. 382.16 

vf = 93.629 mm / menit 

4) Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)    (354) 

lt = 7.125 + 3 + 7.125 

lt = 17,25 mm 

5) Waktu pengeboran (tc) 
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tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)  (355) 

tc = 17,25 / 93,629 

tc = 0.184 menit 

2.Pengeboran 6mm  flange ke nozzle  

 

Gambar 3.6. 63.pengeboran 6mm flange ke nozzle 

 

Melakukan pengeboran 4 buah lubang pada flange ke nozzle 

dengan perhitungan (lw) tebal plat 3 mm, langkah pengeboran sebagai 

berikut. 

Diketahui: 

a. Kecepatan potong (v) = 30 mm / menit 

b. Diameter bor (d) = 6 mm 

c. Langkah awal (lv) = 

lv = tan 30. 1/2 d      (356) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 mm 

d. Panjang benda kerja pemotongan (lw) = 3 mm (ketebalan) 

e. Langkah akhir (ln) (Taufiq Roachim, 1993) 

lv = tan 30. 1/2 d      (357) 

lv = 0,57. 3 

lv = 1,71 mm 

Maka: 

1) Pengeboran (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
      (358) 

n = 
         

        
 

n = 1.592,35 rpm 

2) Feed (f): (Taufik Roachim, 1993) 
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f = 0,084.∛d      (359) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.817 

f = 0.152 mm /putaran 

3) Kecepatan makan (vf): 

vf = f.n (340) 

vf = 0,152. 1.592,35 

vf = 242,03 mm / menit 

4) Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)    (341) 

lt = 1,71 + 3 + 1,71 

lt = 6,42 mm 

5) Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)  (342) 

tc = 6.42 / 242.03 

tc = 0.026 menit 

Terdapat 4 lubang 6 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 4    (343) 

Total waktu (Tc) = 0,026 x 4 

Total waktu (Tc) = 0,104 menit 

 

3.Pengeboran flange ke rotary valve 

 

Gambar 3.6. 64.pengeboran flange ke rotary valve 
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Melakukan pengeboran 8 buah lubang pada flange ke rotary valve 

dengan perhitungan (lw) tebal plat 2 mm, langkah pengeboran sebagai 

berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 30 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 6 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (344) 

lv = 0,57 . 3 

lv = 1,71mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 2 mm (tebal plat) 

e.Langkah pengakhiran (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

lv = tan 30 . 1/2d      (345) 

lv = 0,57 . 3 

lv = 1,71mm  

Diketahui: 

1) Pengeboran (n) (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
        

     
       (346) 

n = 
         

        
 

n = 1.592,35 rpm 

2) Feedrate (f): (Taufik Roachim, 1993) 

f = 0,084.∛d      (347) 

f = 0,084. × 6 

f = 0,084. 1.817 

f = 0.152 mm / putaran 

3) Kecepatan umpan (vf): 

vf = f.n       (348) 

vf = 0,152. 1.592,35 

vf = 242,03 mm / menit 
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4) Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv) + (lw) + (ln) (mm)    (349) 

lt = 1,71 + 2 + 1,71 

lt = 5,42 mm 

5) Waktu pengeboran (tc) 

tc = lt / vf menit (Tautif Rochim, 1993)   (350) 

tc = 5,42 / 242,03 

tc = 0,022 menit 

Terdapat 8 lubang 6 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pemboran adalah: 

Total waktu (Tc) = tc x 8 

Total waktu (Tc) = 0,022 x 8 

Total waktu (Tc) = 0.176 menit 

 

Tabel 3.7. 29.Waktu pengerjaan pengeboran ventury 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran flange ke nozzle 25mm 1 

6 Pengeboran flange ke nozzle 6mm 1 

7 Pengeboran flange ke rotary valve 1 

8 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 29 

 

3.13.5. Proses pengelasan  
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Gambar 3.6. 65.Proses pengelasan ventury 

 

 Langkah pengelasan pada ventury dengan menggunakan las listrik 

SMAW dan perhitungannya adalah 

Elektroda yang berdasarkan AWS E6013 

Diameter elektroda = 2.0 mm 

Panjang elektroda = 300 mm 

Arus pengelasan  = 80 Ampere 

a. Menghitung panjang lasan 

A = a. l 

Diketahui : 

Tebal benda kerja (a) = 2 mm 

Panjang sambungan 155mm berjumlah 10 buah 

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (351) 

= 10 x 155 

= 1550 mm 

Panjang sambungan 138mm berjumlah 4 buah.   

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (352) 

= 4 x 138 

= 552 mm
 

Panjang sambungan 25mm berjumlah 2 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (353) 

= 2 x 25 

= 50 mm 
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Panjang sambungan 12,5mm berjumlah 2 buah.   

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (354) 

= 2 x 12,5 

= 25 mm 

Total panjang kampuh (l) = 1550+552+50+25=2177mm (355) 

Maka luasan las luas sebagai berikut : 

A = a.l (mm)      (356) 

 = 2 mm x 2177 mm 

 =  4354 mm
2
 

 b.Perhitungan waktu pengelasan (t)  

  Tiap batang elektroda dalam waktu 1 menit dengan panjnag 

pengelasan adalah 160 mm. 

  Waktu t= 
                         

                        
 1 menit (Terheijden,1994) 

  = 
        

      
 1 menit = 13,60  14 menit (357) 

c.Jumlah elektroda yang digunakan 

Jumlah elektroda = 
                         

                        
 1batang (358) 

   = 
          

      
1 batang = 13,60  14 batang 

 d.Menghitung nilai masuk panas  

Tegangan busur (E) = 220 Volt 

Arus las listrik (I)  = 80 Ampere 

Laju Las (V)  = 160 mm/menit 

Maka masuk panas (J) : 

J = 
      

 
       (359) 

J = 
         

   
    (Harsono, 2000) 

J = 6600  Joule/mm 

 Jadi nilai kalor pada busur elektroda saat pengelasan penyangga 

sebesar 6600 Joule/mm 

 

Tabel 3.7. 30.Waktu pengelasan ventury 
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No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 14 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 68 

 

 

 

3.13.6. Biaya pembuatan ventury 

A. Biaya bahan 

a. Plat baja tebal 2 mm ST37 @ Rp. 85.000 x 1 lembar  = Rp 85.000 

b. Pipa baja ST37 25mm @ Rp.50.000 x 1 batang  = Rp. 50.000 

c. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

d. Gerinda potong       = Rp. 30.000 

           Rp. 295,000  

 B. Biaya permesinan 

 a. Pemotong 

 Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)   (340) 

 = 2 jam x Rp. 25.000 

 = Rp. 50.000 

 b. pengeboran 

 Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp)   (341) 

 = 1/2 jam x Rp. 30.000 

 = Rp. 15.000 

 c. pengelasan 

 Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)   (342) 

 = 1 jam x Rp. 40.000 

 = Rp. 40.000 
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 Oleh karena itu, dari jumlah bahan hingga proses pemesinan, total 

biaya pembuatan seluruh rangka adalah sebagai berikut:  

 = Rp. 295.000 + Rp. 105.000 

 = Rp. 400.000 

 

3.14. Pembuatan Nozzle Ventury 

 Tahap awal di pengerjaan nozzle ventury adalah gambar kerja dengan 

ukuran yang ditentukan, lalu memersiapkan alat dan bahan serta proses 

pengerjaannya. 

 

Gambar 3.6. 66.nozzle ventury 

 

3.14.1. Alat dan bahan pembuatan nozzle ventury 

A.Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nozzle ventury 

sebagai berikut: 

a). Plat baja ST37 tebal 3 mm   = 1 lembar 

b). Plat baja ST37 tebal 2mm   = 1 lembar 

b). Pipa baja 10mm    = 1 batang 

c). Pipa baja   22mm   = 1 batang 

B.Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan nozzle ventury 

adalah sebagai berikut: 
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a). Gerinda potong 

b). Alat ukur 

c). Penggores 

d). Mesin bor 

e). Mata bor 8mm 

f). Mesin las dan perlengkapannya 

g). Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,0 mm 

 

3.14.2. Proses manufaktur 

A.Persiapan pembuatan nozzle ventury 

1. Memahami gambar kerja.  

2. Menyiapkan perlengkapan alat. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B.Langkah kerja 

1.Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2.Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3.Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar lalu menandai 

menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Pipa baja ST37 22mm dengan ukuran 78mm (1 buah), 

16x56x56mm (segitiga) (4 buah). 

 Pipa baja ST37 10mm dengan ukuran 20mm ( 1buah). 

 Plat baja ST37 tebal 2 mm ukuran 89x294mm (8 buah), ukuran 

198mm (2 buah), ukuran 22mm (1 buah). 

 Plat baja ST37 tebal 3mm ukutan 40x40mm (1 buah). 

4.Memotong benda kerja dengan grinda potong sesuai dengan garis. 

5.Menyambung benda kerja menggunakan  las. 

6.Meratakan benda kerja yang terlah dilas dengan grinda mata amplas. 

 

Tabel 3.7. 31.Proses pengerjaan nozzle ventury 
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No. Urutan 

proses 

Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan 

bahan 

menggunaka

n plat baja 

ST37 dengan 

ukuran (2 x 

1200 x 2400 

mm) (1 

lembar), Pipa 

baja ST37  

25mm (1 

batang). 

Mengukur Pipa baja ST37 22mm 

dengan ukuran 78mm (1 buah), 

16x56x56mm (segitiga) (4 buah). 

Pipa baja ST37 10mm dengan 

ukuran 20mm ( 1buah). 

 

Plat baja ST37 tebal 2 mm ukuran 

89x294mm (8 buah), ukuran 

198mm (2 buah), ukuran 22mm 

(1 buah). 

 

Plat baja ST37 tebal 3mm dengan 

ukuran 40x40mm (1 buah). 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 
Proses 

pemotongan 

Memotong plat baja ST37 tebal 

2mm, 3mm dn pipa ST37 sesuai 

dengan panjang masing-masing. 

- Gerinda 

potong 

(tangan) 

- Spidol 

- Meteran  

3 
Proses 

pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 6mm dan 

20mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm10m

m, 30mm 

- Mesin bor 

4 

Proses  

penyambung

an 

Proses penyambungan 

menggunakan las listrik SMAW 

- Mesin las 

SMAW 

- Tang 

- Palu 

- Sikat kawat 

 

3.14.3. Proses pemotongan 
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Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongannya sebagai berikut: 

 

a.Pemotongan pipa baja 22mm untuk nozzle. 

 

Gambar 3.6. 67.Pipa baja 22mm untuk nozzle 

 

Pemotongan pipa baja 22mm untuk nozzle 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =22 mm  

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (343) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (344) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 22 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (345) 

tc =
  

          
menit 

tc = 0,35 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 
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tm = 0,35 + 0,25 

tm = 0,6 menit/pemotongan 

 

b.Pemotongan pipa baja 10mm untuk nozzle. 

 

Gambar 3.6. 68.Pipa baja 10mm untuk nozzle 

 

Pemotongan pipa baja 10mm untuk nozzle 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =10 mm  

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (346) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (347) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 10 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (348) 

tc =
  

          
menit 

tc = 0,16 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 0,16 + 0,25 
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   tm = 0,41 menit/pemotongan 

 

c.Pemotongan pipa baja 22mm kerucut nozzle. 

 

Gambar 3.6. 69.Pipa baja 22mm untuk kerucut nozzle 

 

Pemotongan pipa baja 22mm untuk kerucut nozzle 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =128 mm  

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (349) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (350) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 128 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (351) 

tc =
   

          
menit 

tc = 2,01 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 2,01 + 0,25 

   tm = 2,26 menit/pemotongan 
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Karena pemotongan benda kerja yaitu plat baja ST37 tebal 2mm.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm sebesar : 

    = 2,26 x 4      (352) 

  = 9,04 menit 

d.Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm untuk flange ke ventury. 

 

Gambar 3.6. 70.Plat baja ST37 tebal 3mm untuk flange ke ventury 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =160mm 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (353) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (354) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 160 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
 

tc =
   

          
menit 

tc = 2,51 menit/pemotongan 
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tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 2,51 + 0,25 

tm = 2,76 menit/pemotongan 

 

e.Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm nozzle. 

 

Gambar 3.6. 71.Plat baja ST37 tebal 2mm nozzle 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 2mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =22mm 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (355) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (356) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 22 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (357) 

tc =
  

          
menit 

tc = 0,35 menit/pemotongan 
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tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 0,35 + 0,25 

tm = 0,60 menit/pemotongan 

 

Tabel 3.7. 32.Waktu pemotongan nozzle 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 15 

8 Pemotongan pipa baja 22mm untuk nozzle 1 

9 Pemotongan pipa baja 10mm untuk nozzle 1 

10 Pemotongan pipa baja 22mm kerucut nozzle 9 

11 Pemotongan plat baja ST37 tebal 3mm untuk flange ke 

ventury 

3 

12 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 63 

 

3.14.4. Proses pengeboran 

 Proses pengeboran nozzle untuk membuat lubang baut diameter 6 

mm untuk flange ke ventury sebanyak 4 buah dan diameter 20mm 

sebanyak 1 lubang. Langkah-langkah kerja pengeboran adalah 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 5 lubang. 

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran 

menggunakan gerindra tangan. 

e.Perhitungan proses pengeboran landasan sambungan. 
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1.Pengeboran 20mm flange ke ventury 

 

Gambar 3.6. 72.pengeboran 20mm flange ke ventury 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada flange ke ventury 

dengan perhitungan (lw) tebal plat 3 mm, langkah pengeboran sebagai 

berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 30 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 20 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (358) 

lv = 0,57 . 10 

lv = 5,7mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 3 mm (tebal plat) 

e.Langkah pengakhiran (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

lv = tan 30 . 1/2d      (359) 

lv = 0,57 . 10 

lv = 5,7mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)   (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
      

   
     (360) 

n = 
       

       
   

n = 477,71 rpm 

2)Laju/feed (f) :   (Taufiq Roachim, 1993) 

f = 0,084.√ 
 

     (361) 

f = 0,084.√  
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f = 0,084. 2,714 

f = 0,227 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (362) 

vf = 0,227 . 477,71 

vf = 108,44 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (363) 

lt = 5,7 + 3 + 5,7 

lt = 14,4 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
      (Tautif Rochim, 1993) (364) 

tc = 
    

      
 

tc = 0,132 menit 

 

2.Pengeboran 6mm  flange ke vemtury  

 

Gambar 3.6. 73.pengeboran 6mm flange ke ventury 

 

Melakukan pengeboran 4 buah lubang pada flange ke ventury 

dengan perhitungan (lw) tebal plat 3 mm, langkah pengeboran sebagai 

berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 30 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 6 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (365) 

lv = 0,57 . 3 
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lv = 1,71mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 3 mm (tebal plat) 

e.Langkah pengakhiran (ln)   

lv = tan 30 . 1/2d       (366) 

lv = 0,57 . 3 

lv = 1,71mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)    

n = 
      

   
 

n = 
       

      
   

n = 1592,35 rpm 

2)Laju/feed (f) :    

f = 0,084.√ 
 

     (367) 

f = 0,084.√ 
 

 

f = 0,084. 1,817 

f = 0,152 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (368) 

vf = 0,152 . 1592,35 

vf = 242,03 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (369) 

lt = 1,71 + 3 + 1,71 

lt = 6,42 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
          (369) 

tc = 
    

      
 

tc = 0,026 menit 

Terdapat 4 lubang dengan  6 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan dalam proses pengeboran adalah:  



 

 

178 

 

 

Total waktu (Ttc) = tc x 4 

Total waktu (Ttc) = 0,026 x 4 

Total waktu (Ttc) = 0,104 menit 

 

 

3.Pengeboran plat 10mm tebal 2mm pada nozzle 

 

Gambar 3.6. 74.Plat 10mm tebal 2mm pada nozzle 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada nozzle dengan 

perhitungan (lw) tebal plat 2 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 30 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 10 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (370) 

lv = 0,57 . 5 

lv = 2,85mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 2 mm (tebal plat) 

e.Langkah pengakhiran (ln)   

lv = tan 30 . 1/2d      (371) 

lv = 0,57 . 5 

lv = 2,85mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)    

n = 
      

   
     (372) 

n = 
       

       
   

n = 955,41 rpm 

2)Laju/feed (f) :    
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f = 0,084.√ 
 

     (373) 

f = 0,084.√  
 

 

f = 0,084. 2,154 

f = 0,181 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (374) 

vf = 0,181 . 955,41 

vf = 172,92 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (375) 

lt = 2,85 + 2 + 2,85 

lt = 7,7 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
          (376) 

tc = 
   

      
 

tc = 0,045 menit 

 

Tabel 3.7. 33.Waktu pengerjaan pengeboran nozzle 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran flange ke ventury 

20mm 

1 

6 Pengeboran flange ke ventury 

6mm 

1 

7 Pengeboran plat 10mm pada 

nozzle 

1 

8 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 29 
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3.14.5. Proses pengelasan  

 

Gambar 3.6. 75.Proses pengelasan nozzle 

 

 Langkah pengelasan pada nozzle dengan menggunakan las listrik 

SMAW dan perhitungannya adalah 

Elektroda yang berdasarkan AWS E6013 

Diameter elektroda = 2.0 mm 

Panjang elektroda = 300 mm 

Arus pengelasan  = 80 Ampere 

 a.Menghitung panjang lasan 

A = a. l 

Diketahui : 

Tebal benda kerja (a) = 2 mm 

Panjang sambungan 40mm berjumlah 4 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (377) 

= 4 x 40 

= 160 mm 

Panjang sambungan 22mm berjumah 4 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (378) 

= 4 x 22 

= 88 mm 

Panjang sambungan 10mm berjumlah 1 buah.  
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l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (379) 

= 1 x 10 

= 10 mm 

Total panjang kampuh (l) = 160+88+10=258mm  (380) 

Maka luasan las luas sebagai berikut : 

A = a.l (mm)      (381) 

 = 2 mm x 258 mm 

 =  608 mm
2
 

 b.Perhitungan waktu pengelasan (t)  

  Tiap batang elektroda dalam waktu 1 menit dengan panjnag 

pengelasan adalah 160 mm. 

  Waktu t= 
                         

                        
 1 menit (Terheijden,1994) 

  = 
       

      
 1 menit = 1,61  2 menit  (382) 

c.Jumlah elektroda yang digunakan 

Jumlah elektroda = 
                         

                        
1batang (383) 

   = 
         

      
1 batang = 1,61  2 batang 

 d.Menghitung nilai masuk panas  

Tegangan busur (E) = 220 Volt 

Arus las listrik (I)  = 80 Ampere 

Laju Las (V)  = 160 mm/menit 

Maka masuk panas (J) : 

J = 
      

 
       (384) 

J = 
         

   
    (Harsono, 2000) 

J = 6600  Joule/mm 

 Jadi nilai kalor pada busur elektroda saat pengelasan penyangga 

sebesar 6600 Joule/mm 

 

Tabel 3.7. 34.Waktu pengelasan nozzle 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 
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1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 2 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 27 

 

3.14.6. Biaya pembuatan nozzle ventury 

A.Biaya bahan 

a. Plat baja tebal 2 mm ST37 @ Rp. 70.000 x 1 lembar  = Rp 70.000 

b. Plat baja ST37 tebal 3mm @ Rp. 75.000 x 1 lembar  = Rp 75.000 

C. Pipa baja ST37 10mm @ Rp.40.000 x 1 batang  = Rp. 40.000 

d. Tabung baja ST3722mm @ Rp. 45.000 x 1 batang  = Rp 45.000 

c. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

d.Mata gerindra potong      = Rp. 30.000 

               Rp. 390.000 

a. Biaya permesinan  

 a.Pemotong 

 Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)   (385) 

 = 1 jam x Rp. 25.000 

 = Rp. 25.000 

 b. pengeboran 

 Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp)   (386) 

 = ½ jam x Rp. 30.000 

 = Rp. 15.000 

 c. pengelasan 

 Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)   (387) 

 = ½ jam x Rp. 40.000 

 = Rp. 20.000 
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 Oleh karena itu, dari jumlah bahan hingga proses pemesinan, total 

biaya pembuatan seluruh rangka adalah sebagai berikut:  

 = Rp. 390.000 + Rp. 60.000 

 = Rp. 450.000 

 

3.15. Pembuatan Sambungan Pipa horisontal 

 

 Tahapan awal  pengerjan sambungan pipa horisontal adalah gambar 

kerja dengan ukuran yang ditentukan, lalu mempersiapkan alat dan bahan 

serta proses pengerjaannya. 

 

Gambar 3.6. 76.Sambungan Pipa Horisontal 

 

3.15.1. Alat dan bahan pembuatan Sambungan Pipa horisontal 

A.Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sambungan pipa 

horisontal sebagai berikut: 

a). Nylon 100mm    = 1 batang 

B.Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan sambungan 

pipa horisontal adalah sebagai berikut: 

a). Gergaji tangan 

b). Jangka sorong 

c). Mata bor 20mm, 25mm, 30mm, 5mm 
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d). Senter drill 

e). Pahat bubut 

f). Mesin bubut dan perlengkapannya 

 

3.15.2. Proses manufaktur 

A.Persiapan pembuatan sambungan pipa horisontal 

1. Memahami gambar kerja. 

2. Menyiapkan perlengkpan alat. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B.Langkah kerja 

1.Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2.Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3.Mengukur benda kerja menggunakan jangka sorong lalu menandai 

menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Nylon rod 100mm panjang 80mm (1 buah) 

4.Memotong benda kerja dengan gerinda potong sesuai garis. 

5. Mengebor pada nylon rod untuk sambungan pipa horizontal. 

6.Membubut  pada nylon rod untuk sambungan pipa horizontal. 

 

Tabel 3.7. 35.Proses pengerjaan sambungan pipa horisontal 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan Nylon 

PE rod 100mm 

panjang 1500mm 

Mengukur Nylon PE rod 

100mm dengan 

panjang 80mm ( 1 buah). 

 

- Meteran 

- Siku 

- Penggores 

- Spidol  

2 Proses pemotongan 

Memotong Nylon PE rod 

100mm sesuai dengan 

panjang masing-masing 

- Gergaji 

tangan  

- Spidol 

- Meteran  

3 Proses pelubangan Proses pelubangan - Penitik 
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dengan menggunakan 

mata bor 20mm, 

25mm, 30mm, 

5mm 

- Mata bor 

6mm10m

m, 30mm 

- Mesin bor 

 Proses meratakan  
Proses meratakan 

menggunakan pahat HSS 

- Mesin bubut 

 

 

3.15.3. Proses pengeboran 

 Proses pengeboran sambungan pipa horizontal untuk membuat 

lubang baut 20mm, 25mm, 30mm, 5mm untuk lubang sambungan 

pipa sebanyak 1 buah .Langkah-langkah kerja pengeboran adalah 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 20mm, 25mm, 30mm, 5mm. 

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran. 

e.Perhitungan proses pengeboran sambungan pipa horizontal. 

 

1.Pengeboran lubang 20mm 

 

Gambar 3.6. 77.Pengeboran 20mm 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada sambungan pipa 

horizontal  dengan perhitungan (lw) dalam pengeboran 80 mm, langkah 

pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 300 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 20 mm 
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c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (388) 

lv = 0,57 . 10 

lv = 5,7mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 80 mm 

e.Langkah pengakhiran (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30 . 1/2d      (389) 

ln = 0,57 . 10 

ln = 5,7mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)  (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
      

   
     (390) 

n = 
        

       
   

n = 4777 rpm 

2)Laju/feed (f) :  (Taufiq Roachim, 1993) 

f = 0,084.√ 
 

     (391) 

f = 0,084.√  
 

 

f = 0,084. 2,714 

f = 0,228 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (392) 

vf = 0,228 . 4777 

vf = 1089 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (393) 

lt = 5,7 + 80 + 5,7 

lt = 91,4 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
      (Tautif Rochim, 1993) (394) 

tc = 
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tc = 0,083 menit 

  

2.Pengeboran lubang 25mm 

 

Gambar 3.6. 78.Pengeboran 25mm 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada sambungan pipa 

horizontal  dengan perhitungan (lw) dalam pengeboran 25 mm, langkah 

pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 300 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 25 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (395) 

lv = 0,57 . 12,5 

lv = 7,125 mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 25 mm 

e.Langkah pengakhiran (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30 . 1/2d      (396) 

ln = 0,57 . 12,5 

ln = 7,125 mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)  (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
      

   
     (397) 

n = 
        

       
   

n = 3821 rpm 

2)Laju/feed (f) :  (Taufiq Roachim, 1993) 
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f = 0,084.√ 
 

     (398) 

f = 0,084.√  
 

 

f = 0,084. 2,924 

f = 0,245 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (399) 

vf = 0,245 . 3821 

vf = 936 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (400) 

lt = 7,125 + 25 + 7.125 

lt = 39,25 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
      (Tautif Rochim, 1993) (401) 

tc = 
     

   
 

tc = 0,0419 menit 

 

3.Pengeboran lubang 30mm 

 

Gambar 3.6. 79.Pengeboran 30mm 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada sambungan pipa 

horizontal  dengan perhitungan (lw) dalam pengeboran 25 mm, langkah 

pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 300 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 30 mm 
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c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (402) 

lv = 0,57 . 15 

lv = 8,55 mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 25 mm 

e.Langkah pengakhiran (ln)   

ln = tan 30 . 1/2d      (403) 

ln = 0,57 . 15 

ln = 8,55 mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)   

n = 
      

   
     (404) 

n = 
        

       
   

n = 3184 rpm 

2)Laju/feed (f) :   

f = 0,084.√ 
 

     (405) 

f = 0,084.√  
 

 

f = 0,084. 3.107 

f = 0,260 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (406) 

vf = 0,260 . 3184 

vf = 827,84 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (407) 

lt = 8,55 + 25 + 8,55 

lt = 42,1 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
          (408) 

tc = 
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tc = 0.05 menit 

 

4.Pengeboran lubang 5mm 

 

Gambar 3.6. 80.Pengeboran 5mm 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada sambungan pipa 

horizontal  dengan perhitungan (lw) dalam pengeboran 20 mm, langkah 

pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 300 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 5 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (409) 

lv = 0,57 . 2,5 

lv = 1,425 mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 10 mm 

e.Langkah pengakhiran (ln)   

ln = tan 30 . 1/2d      (410) 

ln = 0,57 . 2,5 

ln = 1,425 mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)   

n = 
      

   
     (411) 

n = 
        

      
   

n = 19108 rpm 

2)Laju/feed (f) :   
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f = 0,084.√ 
 

     (412) 

f = 0,084.√ 
 

 

f = 0,084. 1,709 

f = 0,143 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (413) 

vf = 0,143 . 19108 

vf = 2732 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (414) 

lt = 1,425 + 10 + 1,425 

lt = 12,85 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
          (415) 

tc = 
     

    
 

tc = 0,0047 menit 

 

Tabel 3.7. 36.Waktu pengerjaan pengeboran 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran 20mm 1 

6 Pengeboran 25mm 1 

7 Pengeboran 30mm 1 

8 Pengeboran 5mm 1 

9 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 30 

 

3.15.4. Proses pembubutan 
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Proses pembubutan pada pembuatan nylon rod untuk sambungan 

pipa horizontal ini bertujuan untuk mengurangi diameter dan panjang 

benda kerja.  

  

 Langkah-langkah proses pembubutan sebagai berikut :  

a. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pembubutan.  

b. Memasang pahat bubut pada dudukan pahat (tool post)  

c. Memasang benda kerja yang sebelumnya sudah diukur dan dipotong ke 

mesin.  

d. Melakukan proses penyayatan. 

e. Perhitungan proses pembubutan.  

 

1. Pembubutan pada sisi ke-1  

 

Gambar 3.6. 81.Pembubutan muka samping kanan 

 Diketahui :  

 a) Panjang nylon (L) = 86mm 

 b) Panjang nylon akhir (I)= 83mm   

 c) Kecepatan potong (V) = 150 m/menit 

 d) Diameter nylon = 100mm 

 d) Gerak makan (f) = 0,389 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

       (416) 

   f = 0,084 . √   
 

 

   f = 0,084 . 4,641 
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   f = 0,389 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (417) 

n = 
        

        
 

n = 
      

   
 

n = 477 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (418) 

 = 0,389 x 477 rpm 

 = 185,5 mm/menit 

 3) Panjang pembubutan 

  lt = L – I       (419) 

     = 86 – 83 

     = 3 mm 

4) Waktu pembubutan : (panjang pemakanan lt =d) 

tc = 
 

  
        (420) 

 = 
      

              
 

 = 0,54 menit 

   = 0,54 menit + 0,25 menit = 0,79 menit 

 

 5) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan kasar tiap pemakanan 

1mm 

   Maka = 
    

    
 2 kali      (421) 

  Jadi waktu pembubutan kasar 0,79 x 2 = 1,58 menit 

  Proses finishing tiap pemakanan 0,5 mm 

   Maka = 
    

   
  2 kali      (422) 

  Jadi waktu finishing 0,79 x 2 = 1,58 menit 

  Waktu keseluruhan yaitu 1,58 menit + 1,58 menit = 3,16 menit 
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2. Pembubutan pada sisi ke-2  

 

Gambar 3.6. 82.Pembubutan muka samping kiri 

 Diketahui :  

 a) Panjang nylon (L) = 83mm 

 b) Panjang nylon akhir (I)= 80mm   

 c) Kecepatan potong (V) = 150 m/menit 

 d) Diameter nylon = 100mm 

 d) Gerak makan (f) = 0,389 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

      (423) 

   f = 0,084 . √   
 

 

   f = 0,084 . 4,641 

   f = 0,389 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (424) 

n = 
        

        
 

n = 
      

   
 

n = 477 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (425) 
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 = 0,389 x 477 rpm 

 = 185,5 mm/menit 

 3) Panjang pembubutan 

  lt = L – I       (426) 

     = 83 – 80 

     = 3 mm 

4) Waktu pembubutan : (panjang pemakanan lt =d) 

tc = 
 

  
        (427) 

 = 
      

              
 

 = 0,54menit 

   = 0,54 menit + 0,25 menit = 0,79menit 

 

 5) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan kasar tiap pemakanan 

1mm 

   Maka = 
    

    
 2 kali      (428) 

  Jadi waktu pembubutan kasar 0,79 x 2 = 1,58 menit 

  Proses finishing tiap pemakanan 0,5 mm 

   Maka = 
    

   
  2 kali      (429) 

  Jadi waktu finishing 0,79 x 2 = 1,58 menit 

  Waktu keseluruhan yaitu 1,58 menit + 1,58 menit = 3,16 menit 

 

3. Pembubutan pada sisi ke-3  

 

Gambar 3.6. 83.Pembubutan muka samping kiri 
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 Diketahui :  

 a) Diameter mula-mula (do) = 30 mm  

 b) Diameter akhir (dm) = 34 mm  

 c) Panjang pembubutan (lt) = 3 mm  

 d) Kecepatan potong (V) = 150 m/menit 

 e) Gerak makan (f) = 0,261 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

      (430) 

   f = 0,084 . √  
 

 

   f = 0,084 . 3,107 

   f = 0,261 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (431) 

n = 
        

       
 

n = 
      

    
 

n = 1592 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (432) 

 = 0,261 x 1592 rpm 

 = 415,5 mm/menit 

3) Kedalaman potong (a) : 

a = 
     

 
       (433) 

 = 
     

 
 

 = 2 mm 

4) Waktu pembubutan : (panjang pemakanan lt =d) 

tc = 
 

  
        (434) 

 = 
     

              
 

 = 0,07menit 
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   = 0,07 menit + 0,25 menit = 0,32menit 

 

 5) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan tiap pemakanan 1mm 

   Maka = 
    

    
 2 kali      (435) 

  Jadi waktu pembubutan kasar 0,32 x 2 = 0,64 menit 

 

4. Pembubutan pada sisi ke-4  

 

Gambar 3.6. 84.Pembubutan muka samping kiri 

 Diketahui :  

 a) Diameter mula-mula (do) = 25 mm  

 b) Diameter akhir (dm) = 29 mm  

 c) Panjang pembubutan (lt) = 3 mm  

 d) Kecepatan potong (V) = 150 m/menit 

 e) Gerak makan (f) = 0,245 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

      (436) 

   f = 0,084 . √  
 

 

   f = 0,084 . 2,92 

   f = 0,245 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (437) 

n = 
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n = 
      

    
 

n = 1910 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (438) 

 = 0,245 x 1910 rpm 

 = 467,95 mm/menit 

3) Kedalaman potong (a) : 

a = 
     

 
       (439) 

 = 
     

 
 

 = 2 mm 

4) Waktu pembubutan : (panjang pemakanan lt =d) 

tc = 
 

  
        (440) 

 = 
     

               
 

 = 0,05 menit 

   = 0,05 menit + 0,25 menit = 0,30 menit 

 

 5) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan tiap pemakanan 1mm 

   Maka = 
    

    
 2 kali      (441) 

  Jadi waktu pembubutan kasar 0,30 x 2 = 0,60 menit 

 

Tabel 3.7. 37.Waktu proses pembubutan 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar dan ukuran 4 

2 Mempersiapkan peralatan mesin 10 

3 Mengukur benda bubut dan mengatur parameternya 10 

4 Pemasangan pahat bubut dan kecepatannya 10 

5 Mengukur benda kerja 10 

6 Bubut nylon sisi ke-1 5,6 

7 Bubut nylon sisi ke-2 5,6 
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8 Bubut nylon sisi dalam ke-1 1 

9 Bubut nylon sisi dalam ke-2 1 

10 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 62,2 

 

 

3.15.5. Biaya pembuatan sambungan pipa horisontal 

A.Biaya bahan 

a.Nylon PE rod 100mm @ Rp. 300.000 x 1 lembar = Rp. 300.000 

               Rp. 300.000 

B.Biaya permesinan  

 a. Pengeboran 

 Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp) (442) 

 = 1/2 jam x Rp. 30.000 

 = Rp. 15.000 

 b. Pembubutan 

 Waktu pembubutan (jam) x harga per jam (Rp) (443) 

 = 1 jam x Rp. 40.000 

 = Rp. 40.000 

 Maka dari itu, dari jumlah material hingga proses pemesinan, total 

biaya keseluruhan sambungan pipa horizontal adalah sebagai berikut:  

 = Rp. 300.000 + Rp. 55.000 

 = Rp. 355,000 

 

3.16. Pembuatan Sambungan Pipa Miring 

  

 Tahap pertama dalam pengerjaan sambungan pipa miring adalah 

gambar kerja dengan ukuran yang ditentukan, lalu mempersiapkan alat dan 

bahan serta proses pengerjaannya. 
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Gambar 3.6. 85.Sambungan Pipa Miring 

 

3.16.1. Alat dan bahan pembuatan Sambungan Pipa Miring 

A.Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sambungan pipa 

miring sebagai berikut: 

a). Resin bening    = 4 kg 

b). Katalis    = 40 ml 

c). Baut M6    = 8 buah 

B.Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan sambungan 

pipa miring adalah sebagai berikut: 

a). Cetakan 

b). Gelas ukur 

c). Lilin 

 

3.16.2. Proses manufaktur 

A.Persiapan pembuatan sambungan pipa miring 

1. memahami gambar sambungan pipa miring. 
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2. Menyiapkan alatdan kelengkapannya. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B.Langkah kerja 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Memasang baut pada cetakan. 

4. Memasang lilin pada cetakan. 

4. Melakukan penakaran resin dan katalis dengan perbandinghan 

takaran 2000 gr resin dengan 20 ml katalis. 

5. Melakukan penuangan campuan resin dan katalis yang telah 

dicampur pada cetakan. 

6. Tunggu hingga mengering dan keras. 

7. Lepaskan cetakan setelah kering. 

 

Tabel 3.7. 38.Proses pengerjaan sambungan pipa miring 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan resin 

4 liter, katalis 30ml, 

baut M6 

Mengukur takaran resin dan 

katalis dengan perbandingan 

takaran 2000 gr resin dengan 

20 ml katalis 

- Gelas ukur 

- Pengaduk   

2 Proses pencetakan 

Menuang campuran resin 

dan katalis pada cetakan. 

- Cetakan  

- Baut M6 

- Lilin  

 

3.11.3. Proses Pencetakan 

 Proses pencetakan campuran resin dan katalis ini bertujuan untuk 

membuat sambungan miring dari pipa akrilik. 

Langkah-langkah proses pencetakann: 

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pencetakan. 

2. Memasang baut dan lilin pada cetakan. 
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3. Menyiapkan campuran resin dan katalis dengan perbandingan takaran 2000 gr 

resin dengan 20 ml katalis. 

4. Menuangkan campuran resin dan katalis dengan perlahan. 

5. Tunggu hingga mengering dan keras.  

 

3.11.4. Biaya pembuatan sambungan pipa miring 

 

A.Biaya bahan 

a.Resin     @ Rp. 60.000 x 3 liter  = Rp. 180.000 

b. Katalis    @Rp.10.000 x 1 botol  = Rp. 10.000 

c.Baut M6   @Rp. 500 x 16 biji   = Rp. 8.000 

d.Lilin   @ Rp. 5.000 x 6 batang  = Rp. 30.000 

               Rp. 228.000 

 

3.17. Pembuatan Flange Sambungan Pipa 

  

 Langkah awal  pengrjaan flange sambungan pipa adalah gambar kerja 

dengan ukurn yang ditntukan, lalu mempersiapkn alat dan bahan serta proses 

pengerjannya. 

 

Gambar 3.6. 86.Flange Sambungan Pipa 

 

3.17.1. Alat dan bahan pembuatan Flange sambungan pipa 

A.Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan flange sambungan 

pipa sebagai berikut: 
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a). Nilon PE 100mm   = 1 batang 

B.Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan flange 

sambungan pipa adalah sebagai berikut: 

a). Gergaji tangan 

b). Jangka sorong 

c). Penggores 

d). Mesin bor 

e). Mata bor 6mm, 30mm 

  f). Mesin Bubut dan perlengkapannya 

3.17.2. Proses manufaktur 

A.Persiapan pembuatan flange sambungan pipa 

1.Memahami gambar kerja.. 

2. Menyiapkan perlengkapan alat. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B.Langkah kerja 

1.Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2.Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3.Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar lalu 

menandai menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai 

dengan gambar kerja. Berikut bahan yang diukur : 

- Nylon rod  100mm ukuran 20mm (6 buah). 

4.Memotong benda kerja dengan gerinda mata potong sesuai garis. 

5.Membubut  Nylon rod  100mm untuk flange. 

6.Mengebor  pada Nylon rod  100mm. 

 

 

Tabel 3.7. 39.Proses pengerjaan flange sambungan pipa 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 
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1 

Pemilihan bahan 

menggunakan Nylon 

PE rod 100mm 

panjang 1500mm 

Mengukur Nylon PE rod 

100mm dengan panjang 

20mm ( 1 buah). 

 

- Meteran  

- Siku 

- Penggores 

- Spidol   

2 Proses pemotongan 

Memotong Nylon PE rod 

100mm sesuai dengan 

panjang masing-masing 

- Gergaji 

tangan 

- Spidol 

- Meteran  

3 Proses pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 

30mm dan 6mm 

- Penitik 

- Mata bor 

6mm, 

30mm 

- Mesin bor 

 

3.17.3. Proses pembubutan 

Proses pembubutan pada pembuatan flange ini bertujuan untuk 

mengurangi diameter dan panjang benda kerja.  

 Langkah-langkah pembubutan sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pembubutan.  

b. Memasang pahat bubut pada dudukan pahat (tool post)  

c. Memasang benda kerja yang sebelumnya sudah diukur dan dipotong ke 

mesin.  

d. Melakukan proses penyayatan. 

e. Perhitungan proses pembubutan.  

 

1. Pembubutan pada sisi ke-1 :  
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Gambar 3.6. 87.Pembubutan sisi ke-1 

Diketahui :  

 a) Panjang nylon (L) = 20mm 

 b) Panjang nylon akhir (I)= 18mm   

 c) Kecepatan potong (V) = 150 m/menit 

 d) Diameter nylon = 100mm 

 d) Gerak makan (f) = 0,389 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

  (Taufiq Rochim, 1993) (444) 

   f = 0,084 . √   
 

 

   f = 0,084 . 4,641 

   f = 0,389 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 

n = 
      

   
        (445) 

n = 
        

        
 

n = 
      

   
 

n = 477 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (446) 

 = 0,389 x 477 rpm 

 = 185,5 mm/menit 

 3) Panjang pembubutan 

  lt = L – I       (447) 

     = 20 – 18 

     = 2 mm 

4) Waktu pembubutan : (panjang pemakanan lt =d) 

tc = 
 

  
        (448) 

 = 
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 = 0,54 menit 

   = 0,54 menit + 0,25 menit = 0,79 menit 

 

 5) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan tiap pemakanan 1mm 

   Maka = 
    

    
 2 kali      (449) 

  Jadi waktu pembubutan 0,79 x 2 = 1,58 menit 

Karena terdapat 6 buah flange, jadi waktu akhir dikali 6 

 1,58 x 6 = 9,48 menit 

 

2. Pembubutan pada sisi ke-2 :  

 

Gambar 3.6. 88.Pembubutan sisi ke-2 

Diketahui :  

 a) Panjang nylon (L) = 18mm 

 b) Panjang nylon akhir (I)= 15mm   

 c) Kecepatan potong (V) = 150 m/menit 

 d) Diameter nylon = 100mm 

 d) Gerak makan (f) = 0,389 mm/putaran  

   f = 0,084 . √ 
 

  (Taufiq Rochim, 1993) (450) 

   f = 0,084 . √   
 

 

   f = 0,084 . 4,641 

   f = 0,389 mm/putaran 

Maka :  

1) Putaran mesin bubut : 
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n = 
      

   
        (451) 

n = 
        

        
 

n = 
      

   
 

n = 477 rpm 

2) Kecepatan pemakanan : 

vf = f.n        (452) 

 = 0,389 x 477 rpm 

 = 185,5 mm/menit 

 3) Panjang pembubutan 

  lt = L – I       (453) 

     = 18 – 15 

     = 3 mm 

4) Waktu pembubutan : (panjang pemakanan lt =d) 

tc = 
 

  
        (454) 

 = 
      

              
 

 = 0,54 menit 

   = 0,54 menit + 0,25 menit = 0,79 menit 

 

 5) Jumlah pemakanan pada saat proses pembubutan tiap pemakanan 1mm 

   Maka = 
    

    
 3 kali      (455) 

  Jadi waktu pembubutan kasar 0,79 x 3 = 2,37 menit 

Karena terdapat 6 buah flange, jadi waktu akhir dikali 6 

 2,37 x 6 = 14,22 menit 

 

Tabel 3.7. 40.Waktu proses pembubutan 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar dan ukuran 4 

2 Mempersiapkan peralatan mesin 10 

3 Mengukur benda bubut dan mengatur parameternya 10 
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4 Pemasangan pahat bubut dan kecepatannya 10 

5 Mengukur benda kerja 10 

6 Bubut nylon sisi ke-1 10 

7 Bubut nylon sisi ke-2 15 

8 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 74 

 

3.17.4. Proses pengeboran 

 Proses pengeboran flange sambungan pipa untuk membuat lubang 

baut diameter 30mm 1 lubang  dan 6 mm 4 lubang. Terdapat 6 buah 

flange. 

Langkah-langkah kerja pengeboran adalah 

a.Menyiapkan peralatan.. 

b.Memasang borpada cekam di spindle 

c.Melakukan pengeboran 6 lubang 30mm, 24 lubang 6mm.  

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran. 

e.Perhitungan proses pengeboran flange. 

 

1. Pengeboran landasan sambungan 

 

Gambar 3.6. 89.Pengeboran 30mm flange 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada flange dengan 

perhitungan (lw) tebal 15 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 300 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 30 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (456) 
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lv = 0,57 . 15 

lv = 8,55mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 15 mm 

e.Langkah pengakhiran (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30 . 1/2d      (457) 

ln = 0,57 . 15 

ln = 8,55mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)  (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
      

   
     (458) 

n = 
        

       
   

n = 3184 rpm 

2)Laju/feed (f) :  (Taufiq Roachim, 1993) 

f = 0,084.√ 
 

     (459) 

f = 0,084.√  
 

 

f = 0,084. 3,107 

f = 0,261 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (460) 

vf = 0,261 . 3184 

vf = 831 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (461) 

lt = 8,55 + 15 + 8,55 

lt = 32,1 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
      (Tautif Rochim, 1993) (462) 

tc = 
    

   
 

tc = 0,04 menit 
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Terdapat 6 jumlah flange dengan lubang 10 mm, 

sehingga total waktu yang dibutuhkan dalam proses 

pengeboran adalah:  

Total waktu (Ttc) = tc x 6 

Total waktu (Ttc) = 0,04 x 6 

Total waktu (Ttc) = 0,24 menit 

 

2. Pengeboran 6mm pada flange 

 

Gambar 3.6. 90.Pengeboran 6mm flange 

 

Melakukan pengeboran 4 buah lubang pada flange dengan 

perhitungan (lw) tebal 15 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 300 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 6 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (463) 

lv = 0,57 . 3 

lv = 1,71mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 15 mm 

e.Langkah pengakhiran (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30 . 1/2d      (464) 

ln = 0,57 . 3 

ln = 1,71mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)  (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
      

   
     (465) 



 

 

211 

 

 

n = 
        

      
   

n = 15923 rpm 

2)Laju/feed (f) :  (Taufiq Roachim, 1993) 

f = 0,084.√ 
 

     (466) 

f = 0,084.√ 
 

 

f = 0,084. 1,817 

f = 0,152 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 

vf = f.n      (467) 

vf = 0,152 . 15923 

vf = 2420 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (468) 

lt = 1,71 + 15 + 1,71 

lt = 18,42 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
      (Tautif Rochim, 1993) (469) 

tc = 
     

    
 

tc = 0,008 menit 

Terdapat 6 jumlah flange dan tiap flange terdapat 4 

lubang dengan 10 mm, sehingga total waktu yang 

dibutuhkan dalam proses pengeboran adalah:  

Total waktu (Ttc) = tc x 24 

Total waktu (Ttc) = 0,008 x 24 

Total waktu (Ttc) = 0,192 menit 

 

Tabel 3.7. 41.Waktu pengerjaan pengeboran 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 
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3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran 30mm 1 

6 Pengeboran 6mm 1 

7 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 28 

 

 

3.17.5. Biaya pembuatan flange sambungan pipa 

A.Biaya bahan 

a.Nylon PE rod 100mm @ Rp. 300.000 x 1 lembar = Rp. 300.000 

               Rp. 300.000 

B.Biaya permesinan  

 a.Pembubutan 

 Waktu pembubutan (jam) x harga per jam (Rp) (470) 

 = 1 ½  jam x Rp. 40.000 

 = Rp. 60.000 

 b. pengeboran 

 Waktu pengeboran (jam) x harga per jam (Rp) (471) 

 = ½  jam x Rp. 30.000 

 = Rp. 15.000 

 Maka dari itu, dari jumlah material hingga proses pemesinan, total 

biaya keseluruhan sambungan pipa horizontal adalah sebagai berikut: = 

Rp. 300.000 + Rp. 75.000 

 = Rp. 375,000 

3.18. Pembuatan Penyangga Sambungan Pipa  

  

 Langkah awal pengrjaan penyanga sambungan pipayaitu gambar kerja 

yang telah ditentukan, lalu siapkan alat dan proses pengerjaannya. 
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Gambar 3.6. 91.Penyangga Sambungan Pipa 

 

3.18.1. Alat dan bahan pembuatan Penyangga Sambungan Pipa 

A.Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan penyangga 

sambungan pipa sebagai berikut: 

a). Plat baja ST37 tebal 1,2 mm   = 1 lembar 

b). Pipa baja ST37  20mm    = 1 batang 

c). Baja ST42 profil L 40x40 mm tebal 3mm  = 1 batang 

B.Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan penyangga 

sambungan pipa adalah sebagai berikut: 

a). Gerinda potong 

b). Alat ukur 

c). Penggores 

d). Mesin las dan perlengkapannya 

e). Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,0 mm 

 

3.18.2. Proses manufaktur 
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A.Persiapan pembuatan penyangga sambungan pipa 

1.Memahami gambar kerja. 

2.Menyiapkan perlengkapan alat. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 

B.Langkah kerja 

1.Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2.Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3.Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar lalu menandai 

menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai dengan gambar 

kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Plat baja ST37 tebal 1,2 mm ukuran 57x61mm (6 buah). 

 Pipa baja ST37 20mm ukuran 700mm (1 buah), 1706mm (1 

buah), 767mm (3 buah). 

 Baja ST42 profil L 40x40 mm tebal 3mm ukuran 150mm (4 

buah), 50mm (4 buah). 

4.Memotong bend a kerja dengan gerinda mata potong sesuai garis. 

5.Mengambung benda kerja menggunakan las. 

6. Meratakan dan menghaluskan dengan gerinda mata amplas. 

 

Tabel 3.7. 42.Proses pengerjaan penyangga 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan plat 

baja ST37 dengan 

ukuran (2 x 1200 

x 2400 mm) (1 

lembar), Pipa baja 

ST37 20mm  (2 

batang). Baja 

ST42 profil L 

40x40x3mm ( 1 

batang) 

Mengukur Plat baja ST37 tebal 

1,2 mm ukuran 57x61mm (6 

buah). 

Pipa baja ST37 20mm 

ukuran 700mm (1 buah), 

1706mm (1 buah), 767mm (3 

buah). 

Baja ST42 profil L 40x40 mm 

tebal 3mm ukuran 150mm (4 

buah), 50mm (4 buah). 

- Meteran  

- Siku 

- Penggores 

- Spidol   
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2 
Proses 

pemotongan 

Memotong plat baja ST37 

tebal 2mm, pipa ST37, dan 

baja profil L sesuai dengan 

panjang masing-masing 

- Gergaji 

tangan 

- Spidol 

- Meteran  

3 
Proses  

penyambungan 

Proses penyambungan 

menggunakan las listrik 

SMAW 

- Mesin las 

SMAW 

- Tang 

- Palu 

- Sikat kawat 

 

3.18.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongannya sebagai berikut: 

 

a.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk penopang. 

 

Gambar 3.6. 92.Plat 1,2mm untuk penyangga 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =236 mm  

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (472) 

    
          

    
 (m/menit) 
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   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (473) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 236 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (474) 

tc =
   

          
menit 

tc = 3,7 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 3,7 + 0,25 

tm = 3,95 menit/pemotongan 

Karena pemotongan benda kerja yaitu plat baja ST37 tebal 1,2mm.  

Maka : 

Waktu pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm sebesar : 

    = 3,95 x 6      (475) 

  = 23,7 menit 

 

b.Pemotongan pipa baja ST37 20mm untuk tiang penyangga. 

 

Gambar 3.6. 93.Pipa 20mm untuk tiang penyangga 

Pemotongan pipa baja ST37 20mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =20 mm  

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (476) 



 

 

217 

 

 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt pipa baja  = 
  

   
 = 

  

   
    (477) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt pipa baja : lw (langkah pengawalan) 

   : 20 mm 

tc pipa baja = 
  

  
 

  

   
     (478) 

tc =
  

          
menit 

tc = 0,31 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 0,31 + 0,25 

tm = 0,56 menit/pemotongan 

Karena terdapat 5 pemotongan benda kerja yaitu pipa baja ST37 

20mm.  

Maka : 

Waktu pemotongan pipa baja ST37 20mm sebesar : 

    = 0,56 x 5      (479) 

   = 2,8 menit 

 

b.Pemotongan pipa baja ST37 20mm untuk kaki tiang penyangga. 

 

 

Gambar 3.6. 94.Pipa 20mm untuk kaki tiang penyangga 

 

Pemotongan pipa baja ST37 20mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 
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Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =124 mm  

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (450) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt pipa baja  = 
  

   
 = 

  

   
    (451) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt pipa baja  : lw (langkah pengawalan) 

  : 124 mm 

tc pipa baja = 
  

  
 

  

   
     (452) 

tc =
   

          
menit 

tc = 1,94 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 1,94 + 0,25 

tm = 2,19 menit/pemotongan 

Karena terdapat 3 pemotongan benda kerja yaitu pipa baja ST37 

20mm.  

Maka : 

Waktu pemotongan pipa baja ST37 20mm sebesar : 

    = 2,19 x 3      (453) 

   = 6,57 menit 

 

d.Pemotongan baja ST42 profil L 40x40 mm tebal 3mm untuk kaki 

penyangga. 
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Gambar 3.6. 95.Baja profil L 

 

Pemotongan baja ST42 profil L 40x40 cm tebal 3mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   = 80 mm (keliling persegi 

panjang) 

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (454) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt baja profil L = 
  

   
 = 

  

   
    (455) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

lt baja profil L : lw (langkah pengawalan) 

   : 80 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (456) 

tc =
  

          
menit 

tc = 1,25 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 1,25 + 0,25 

tm = 1,50 menit/pemotongan 

Karena terdapat 8 pemotongan benda kerja yaitu baja ST42 profil L 

40x40 mm tebal 3mm.  
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Maka : 

Waktu pemotongan baja ST42 profil L 40x40 mm tebal 3mm 

sebesar : 

    = 1,50 x 8      (457) 

   = 12 menit 

 

Tabel 3.7. 43.Waktu pemotongan penyangga 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Pemasangan benda kerja 5 

6 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

7 Pengukuran benda kerja 15 

8 Pemotongan plat baja ST37 untuk penopang 24 

9 Pemotongan Pipa baja ST37  20mm untuk tiang 3 

10 Pemotongan Baja ST42 profil L 40x40 mm tebal 3mm 7 

11 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 101 

 

 

3.18.4. Proses pengelasan  

 

Gambar 3.6. 96.Proses pengelasan penyangga 
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Langkah pengelasan pada penyangga dengan menggunakan las listrik 

SMAW dan perhitungannya adalah 

Elektroda yang berdasarkan AWS E6013 

Diameter elektroda = 2.0 mm 

Panjang elektroda = 300 mm 

Arus pengelasan  = 60 Ampere 

  a.Menghitung panjang lasan 

A = a. l 

Diketahui : 

Tebal benda kerja (a) = 1,2 mm 

Panjang sambungan 20mm berjumlah 5 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (458) 

= 5 x 20 

= 100 mm 

Panjang sambungan 61mm berjumlah 4 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (459) 

= 4 x 61 

= 244 mm 

Panjang sambungan 31mm berjumlah 6 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (460) 

= 6 x 31 

= 186 mm 

Panjang sambungan 50mm berjumlah 8 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (461) 

= 8 x 50 

= 400 mm 

Total panjang kampuh (l) = 100+244+186+400=930mm (462) 

A = a.l (mm)      (463) 

 = 1,2 mm x 930 mm 

 =  1116 mm
2
 

 b.Perhitungan waktu pengelasan (t)  



 

 

222 

 

 

  Tiap batang elektroda dalam waktu 1 menit dengan panjnag 

pengelasan adalah 160 mm. 

  Waktu t= 
                         

                        
 1 menit (Terheijden,1994) 

  = 
       

      
 1 menit = 5,81  6 menit  (464) 

c.Jumlah elektroda yang digunakan 

Jumlah elektroda = 
                         

                        
 1 batang 

   = 
         

      
1 batang = 5,81 6batang (465) 

 d.Menghitung nilai masuk panas  

Tegangan busur (E) = 220 Volt 

Arus las listrik (I)  = 60 Ampere 

Laju Las (V)  = 160 mm/menit 

Maka masuk panas (J) : 

J = 
      

 
       (466) 

J = 
         

   
    (Harsono, 2000) 

J = 4950  Joule/mm 

 Jadi nilai kalor pada busur elektroda saat pengelasan penyangga 

sebesar 4950 Joule/mm 

 

Tabel 3.7. 44.Waktu pengelasan penyangga 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 6 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 31 
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3.18.5. Biaya pembuatan penyangga sambungan pipa 

A.Biaya bahan 

a.Plat baja ST37 setebal Rp 1,2 mm. 75.000 x 1 lembar  = Rp 75.000 

b. Pipa baja ST37 20mm @ Rp.40.000 x 2 batang  = Rp. 80.000 

c. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

d.Mata gerindra potong      = Rp. 30.000 

               Rp. 315.000 

B.Biaya permesinan  

 a.Pemotong 

 Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)   (467) 

 = 1½ jam x Rp. 25.000 

 = Rp. 37.500 

 b. pengelasan 

 Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)   (468) 

 = ½ jam x Rp. 40.000 

 = Rp. 20.000 

 Oleh karena itu, dari jumlah material hingga proses pemesinan, 

total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan keseluruhan adalah sebagai 

berikut: = Rp. 315.000 + Rp. 575,00 

  = Rp. 375.500 

 

3.19. Pembuatan Katup keluaran 

  

 Langkah awal pengrjaan katup keluaran adalahgambar kerja dengan 

ukuran yang telah ditentukan, lalu siapkan alat dan bahan serta proses 

pengerjaannya. 
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Gambar 3.6. 97.katup keluaran 

3.19.1. Alat dan bahan pembuatan katup keluaran 

A.Bahan  

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan katup keluaran 

sebagai berikut: 

a). Plat baja ST37 tebal 1,2 mm   = 1 lembar 

b). Mur M10      = 1 buah 

B.Alat  

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan katup keluaran 

adalah sebagai berikut: 

a). Gerinda potong 

b). Alat ukur 

c). Penggores 

d). Mesin las dan perlengkapannya 

e). Elektroda AWS E6013, diameter elektroda 2,0 mm 

 

3.19.2. Proses manufaktur 

A.Persiapan pembuatan katup keluaran 

1. Memahami gambar kerja. 

2. Menyiapkan perlengkapan alat. 

3. Menyiapkan bahan yang akan dibuat. 
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B.Langkah kerja 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan. 

2. Memahami gambar kerja yang telah dibuat. 

3. Mengukur benda kerja menggunakan penggaris mistar lalu 

menandai menggunakan penitik/penggores benda kerja sesuai 

dengan gambar kerja. Berikut bahan yang diukur : 

 Plat baja ST37 tebal 1,2 mm ukuran 150x135mm (1 buah), 

ukuran135x50mm (1 buah). 

4. Memotong benda kerja dengan gerinda mata potong sesuai dengan 

garis. 

5. Menyambung benda kerja menggunakan las. 

6. Meratakan dan menghaluskan benda kerja menggunakan gerinda 

mata amplas. 

Tabel 3.7. 45.Proses pengerjaan katup 

No. Urutan proses Proses pengerjaan Alat yang digunakan 

1 

Pemilihan bahan 

menggunakan plat 

baja ST37 dengan 

ukuran (2 x 1200 x 

2400 mm) (1 lembar). 

Mengukur Plat baja ST37 

tebal 1,2 mm ukuran 

150x135mm (1 buah), 

ukuran135x50mm (1 

buah). 

- Meteran  

- Siku 

- Penggores 

- Spidol   

2 Proses pemotongan 

Memotong plat baja ST37 

tebal 2mm sesuai dengan 

panjang masing-masing 

- Gergaji 

tangan 

- Spidol 

- Meteran  

3 Proses pelubangan 

Proses pelubangan dengan 

menggunakan mata bor 

10mm. 

- Penitik 

- Mata bor 

10mm 

- Mesin bor 

3 
Proses  

penyambungan 

Proses penyambungan 

menggunakan las listrik 

SMAW 

- Mesin las 

SMAW 

- Tang 

- Palu 
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- Sikat kawat 

 

3.19.3. Proses pemotongan 

Proses ini menggunakan gerinda tangan untuk pemotongan, karena 

pemotongan bahan lebih mudah dan cepat. 

Langkah-langkah pemotongannya sebagai berikut: 

a.Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk katup utama. 

 

Gambar 3.6. 98.Plat 1,2mm untuk katup utama 

 

Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm 

Diketahui:  

-Diameter mata gerinda (s) = 300 mm 

-Kecepatan potong (vc) = 600 m / s 

-Panjang benda kerja (lw) = 570 mm 

Kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (469) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Panjang pemesinan: 

lt plat = 
  

   
 = 

  

   
     (470) 

Waktu pemotongan benda kerja: 

lt plat  : lw (langkah pengawalan) 

 : 570 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (471) 
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tc =
   

          
menit 

tc = 8,95 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 8,95 + 0,25 

tm = 9,2 menit/pemotongan 

 

b. Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk batasan katup 

 

Gambar 3.6. 99.Plat baja ST37 untuk batasan katup 

 

Pemotongan plat berlubang tebal 2 mm 

Diketahui:  

Diameter batu gerinda (d)  = 300 mm 

Kecepatan potong (vc)     = 600 m/s 

Panjang benda kerja (lw)   =370 mm  

Dengan demikian kecepatan putaran gerinda potong 

   
     

    
       (472) 

    
          

    
 (m/menit) 

  
       

   
  

   636,94 rpm 

Besar panjang pemesinan untuk benda kerja adalah: 

lt plat berlubang = 
  

   
 = 

  

   
    (473) 

Maka diperoleh waktu pemotongan benda kerja: 

Lt plat berlubang  : lw (langkah pengawalan) 

    : 370 mm 

tc baja profil L = 
  

  
 

  

   
    (474) 
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tc =
   

          
menit 

tc = 5,81 menit/pemotongan 

tm = tc + 0,25 menit/potong 

tm = 5,81 + 0,25 

tm = 6,06 menit/pemotongan 

 

Tabel 3.7. 46.Waktu proses pemotongan 

No.  Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Persiapan tempat  4 

2 Pemeriksaan gambar kerja 5 

3 Mempersiapkan alat 5 

4 Penyetelan pada mesin 10 

5 Waktu pemasangan mata gerinda 3 

6 Pengukuran benda kerja 10 

7 Pemotongan Baja ST37 tebal 1,2mm untuk katup utama 10 

8 Pemotongan plat baja ST37 tebal 1,2mm untuk batas katup 6 

9 Pemeriksaan akhir 3 

Total waktu pemotongan bahan 55 

 

3.19.4. Proses pengeboran 

 Proses pengeboran katup untuk membuat lubang baut diameter 

10mm 1 lubang . 

Langkah-langkah kerja pengeboran adalah 

a.Menyiapkan perlengkapan untuk pengeboran. 

b.Memasang mata bor pada cekam di spindel. 

c.Melakukan pengeboran 1 lubang 10mm  

d.Melepaskan benda kerja dan membersihkan bekas pengeboran. 

e.Perhitungan proses pengeboran katup 

 

1.Pengeboran katup 
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Gambar 3.6. 100.Pengeboran 10mm katup 

 

Melakukan pengeboran 1 buah lubang pada kautp dengan 

perhitungan (lw) tebal 1,2 mm, langkah pengeboran sebagai berikut. 

Diketahui : 

a.Kecepatan sayat (v) = 30 mm/menit 

b.Diameter mata bor (d) = 10 mm 

c.Langkah pengawalan (lv) =  

lv = tan 30 . 1/2d      (475) 

lv = 0,57 . 5 

lv = 2,85mm  

d.Panjang pemotongan benda kerja (lw) = 1,2 mm 

e.Langkah pengakhiran (ln)  (Taufiq Roachim, 1993) 

ln = tan 30 . 1/2d      (476) 

ln = 0,57 . 5 

ln = 2,85mm  

Maka : 

1)Putaran pengeboran (n)  (Taufiq Roachim, 1993) 

n = 
      

   
     (477) 

n = 
       

       
   

n = 955,41 rpm 

2)Laju/feed (f) :  (Taufiq Roachim, 1993) 

f = 0,084.√ 
 

     (478) 

f = 0,084.√  
 

 

f = 0,084. 2,154 

f = 0,181 mm/putaran 

3)Kecepatan makan (vf) : 



 

 

230 

 

 

vf = f.n      (479) 

vf = 0,181 . 955,41 

vf = 172,93 mm/menit  

4)Panjang pengeboran (lt) 

lt = (lv)+(lw)+(ln) (mm)    (480) 

lt = 2,85 + 1,2 + 2,85 

lt = 6,9 mm 

5)Waktu pengeboran (tc) 

tc = 
  

  
      (Tautif Rochim, 1993) (481) 

tc = 
   

      
 

tc = 0,039 menit 

 

Tabel 3.7. 47.Waktu pengerjaan pengeboran 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1 Periksa gambar 4 

2 Memeriksa peralatan kerja 10 

3 Mengukur benda kerja 4 

4 Memasang mata bor  3 

5 Pengeboran 10mm 1 

6 Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 27 

 

3.19.5. Proses pengelasan  

 

Gambar 3.6. 101.Proses pengelasan katup 
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Langkah pengelasan menggunakan las listrik SMAW dan 

perhitungannya adalah 

Elektroda yang berdasarkan AWS E6013 

Diameter elektroda = 2.0 mm 

Panjang elektroda = 300 mm 

Arus pengelasan  = 60 Ampere 

  a.Menghitung panjang lasan 

A = a. l 

Diketahui : 

Tebal benda kerja (a) = 1,2 mm 

Panjang sambungan 80mm berjumlah 2 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (482) 

= 2 x 80 

= 160 mm 

Panjang sambungan 10mm berjumlah 6 buah.  

l = jumlah sambungan x panjang sambungan  (483) 

= 6 x 10 

= 60 mm 

Total panjang kampuh (l) = 160+60 = 220 mm   (484) 

A = a.l (mm)      (485) 

 = 1,2 mm x 220 mm 

 =  264 mm
2
 

 b.Perhitungan waktu pengelasan (t)  

  Tiap batang elektroda dalam waktu 1 menit dengan panjnag 

pengelasan adalah 160 mm. 

  Waktu t= 
                         

                        
 1 menit (Terheijden,1994) 

  = 
       

      
 1 menit = 1,37  2 menit  (486) 

c.Jumlah elektroda yang digunakan 

Jumlah elektroda = 
                         

                        
1batang (487) 
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   = 
         

      
1 batang = 1,37  2 batang 

 c. Menghitung nilai masuk panas  

Tegangan busur (E) = 220 Volt 

Arus las listrik (I)  = 60 Ampere 

Laju Las (V)  = 160 mm/menit 

Maka masuk panas (J) : 

J = 
      

 
       (488) 

J = 
         

   
    (Harsono, 2000) 

J = 4950 Joule/mm 

 Jadi nilai kalor pada busur elektroda saat pengelasan katup 

keluaran sebesar 4950 Joule/mm 

 

Tabel 3.7. 48.Waktu pengelasan katup keluaran 

No. Langkah pengerjaan Waktu (menit) 

1. Periksa gambar dan ukuran 4 

2. Memeriksa peralatan 10 

3. Menghidupkan mesin las SMAW 3 

4. Waktu penggantian elektroda 1 3 

5. Proses pengelasan 2 

6. Pemeriksaan akhir 5 

Total waktu 27 

 

3.19.6. Biaya pembuatan katup keluaran 

A. Biaya bahan 

a.Plat baja ST37 setebal 1,2 mmRp. 75.000 x 1 lembar  = Rp 75.000 

b. Mur M10 @ Rp. 800 x 1 buah     = Rp. 800 

c. Elektroda AWS E6013 1 box     = Rp. 130.000 

d. Gerinda potong       = Rp. 10.000 

           Rp. 215.800  

             

B.Biaya permesinan  
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a. Pemotongan  

Waktu pemotongan (jam) x harga per jam (Rp)   (489) 

= 1 jam x Rp. 25.000 

= Rp. 25.000 

b. Pengelasan 

Waktu pengelasan (jam) x harga per jam (Rp)   (490) 

= ½ jam x Rp. 40.000 

= Rp. 20.000 

Oleh karena itu, dari jumlah material hingga proses pemesinan, 

total biaya produksi seluruh rangka adalah sebagai berikut:  

= Rp. 215.800 + Rp. 45.000 

= Rp. 260.800 

 

  


