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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktikum
Bentuk dan ukuran suatu material dasar pasti tidak akan langung sesuai dengan bentuk
dan dimensi dari suatu komponen mesin. Untuk itu material perlu dipotong menjadi
bentuk dengan dimensi tertentu. Setelah itu pun beberapa benda masih butuh diperjelas
geometrinya dengan memberi lekuk tertentu. Terakhit, benda butuh dihaluskan. Ketiga
tahap tersebut dapat dilakukan dengan berbagai perkakas yang dilakukan pada proses
kerja bangku. Gergaji, kikir, dan gerinda dapat dipakai dalam ketiga tahap tersebut.

B. Tujuan Praktikum
1.
2.
3.

Peserta mengetahui jenis-jenis peralatan kerja bangku.
Peserta dapat menggunakan peralatan kerja bangku.
Peserta mampu memilih alat kerja bangk yang dipakai dalam proses kerja bangku
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BAB II
TEORI DASAR
Penggergajian merupakan proses yang cukup efisien untuk pemotongan material skala besar
karena sisa pemotongannya cukup sedikit dan juga mampu memotong dengan keakuratan
tinggi. Gerak potong yang terjadi adalah gerak lurus pisau terhadap benda kerja, dengan
gerak makanadalah penekanan pisau pada benda kerja.
Gambar 1 menampilkan terminologi dari gigi gergaji. Pisau gergaji biasanya terbuat dari baja
karbon-tinggi dan berkecepatan-tinggi, dan carbide terkadang dipakai untuk memotong
material yang lebih keras. Tooth set daam pisau gergaji (lihat Gambar 2) diatur sedemikian
rupa agar pisau dapat dengan mudah bergerak terhadap benda kerja tanpa tersangkut juga
agar pemotongan dapat sesuai pola yang diinginkan, dan sekaligus untuk mereduksi panas
yang dihasilkan selama proses.

Gambar 1

Gergaji dibagi ke dalam tiga jenis dasar, yaitu:
1. Hacksaw
Memiliki pisau lurus dengan gerak bolak-balik. Gergaji jenis ini dapat berupa jenis yang
dikerjakan manual (gergaji tangan) maupun dengan mesin (gergaji mesin). Kecepatan
pemotongan gergaji jenis ini 30 permenit untuk material paduan berkekuatan tinggi dan
180 permenit untuk baja karbon. Pisau gergaji tangan lebih tipis daripada gergaji mesin.
2. Circular saw (cold saw)
Digunakan untuk proses berkapasitas-produksi tinggi, juga untuk mengerjakan
pemotongan material tipis dan piringan abrasif. Dalam indutstri, jenis gergaji ini
digunakan untuk pemotongan benda kerja besar.
3. Band saw
Memiliki pisau yang kontinu, panjang, dan fleksibel, juga pemotongan kontinu. Ada juga
jenis gergaji dengan kontrol komputer dengan kemampuan memotong kontur secara
otomatis dengan menyesuaikan jalur potong. Selain itu terdapat pula jenis gergaji mesin
dengan produktifitas melebihi gergaji mesin jenis hacksaw karena pemotongan
kontinunya. Dengan pisau baja berkecepatan-tinggi-nya
proses penggergajian dapat dilakukan hingga 60 m
permenit untuk paduan berkekuatan-tinggi dan 120 m
permenit untuk baja karbon.
Dengan pelapisan bubuk intan pada pisau dan kawat
berkekuatan tinggi dapat dihasilkan diamond-edged blade dan
high-strength wire saw di mana partikel intan kemudian
berperan sebagai cutting teeth (pemotongan abrasif). Jenis
gergaji dan pisau ini dimanfaatkan untuk pemotongan hard
metallic, nonmetallic, dan komposit.
Gambar 2
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Sementara gigi gergaji (lihat Gambar 2) juga terbagi dalam tiga jenis, yaitu: straight tooth,
raker tooth, dan wave tooth.
Penggerindaan adalah proses pelepasan material dengan menggunakan batu (disebut batu
gerinda), yang berupa serbuk abrasif yang direkatkan, yang berputar dengan kecepatan tinggi.
Lima fungsi dasar gerinda adalah:
 Mengikis permukaan benda kerja
 Menghaluskan permukaan benda kerja
 Menghasilkan bentuk geometris pada benda kerja, seperti chamfer, sudut, silinder
 Menghasilkan benda kerja dengan batas toleransi yang rendah
 Meratakan permukaan benda kerja
Ada berbagai faktor yang mempengaruhi penggerindaan, yaitu:
1. Besar butir abrasif: butir yang besar akan menghasilkan laju pemotongan yang cepat,
dengan geram yang dihasilkan relatif lebih banyak terhadap penggunaan butir kecil.
 coarse dengan ukuran 8-24
 medium dengan ukuran 30-60
 fine dengan ukuran 70-180
 very fine dengan ukuran 220-600
2. Jenis butir abrasif
 Aluminium oxide, digunakan untuk menggerinda baja dan paduannya yang
berkekuatan tinggi, juga untuk benda kerja yang sulit ditempa.
 Silicon carbide, digunakan untuk benda kerja yang mudah ditempa dan yang tahan
panas.
 Intan, biasanya digunakan hanya untuk truing dan dressing dan untuk keramik,
cemented carbides, dan kaca.
 Cubic boron nitride, digunakan dalam proses berkecepatan tinggi.
3. Jenis katan batu gerinda
 Resinoid (ikatan plastik), untuk pemotongan dingin dengan hasil kasar.
 Resinoid reinforced.
 Shellac, untuk penggerindaan halus.
 Rubber (ikatan karet), untuk pemotongan tipis dengan hasil sangat halus.
 Rubber reinforced.
 Silicate, untuk pengasahan mata potong pahat berujung runcing.
 Vitrified (ikatan keramik), ikatannya kuat dan tahan pada suhu yang tinggi namun
mudah patah.
Fungsi cairan pendingin pada proses penggerindaan adalah:
 Menurunkan temperatur pada permukaan benda kerja selama prosesnya.
 Sebagai pelumas pada permukaan antara benda kerja dengan batu gerinda.
 Membuang butir abrasif dan geram di daerah pemotongan.
 Mengurangi gesekan.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki batu gerinda yang sudah aus, di
antaranya:
 Dressing, penajaman batu gerinda yang aus akibat rusaknya serbuk abrasif, rongga antar
sebuk pada lapisan terluar batu gerinda telah terisi geram yang tidak terbuang karena
gaya sentrifugal dan semburan cairan pendingin.
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Truing, proses membentuk batu gerinda agar menjadi lingkaran sempurna. Proses ini
dilakukan setelah proses dressing.

Pada praktikum ini digunakan dua jenis gerinda yaitu gerinda tangan dan gerinda bangku, di
mana yang membedakannya adalah 1) pada pencekaman benda kerja, gerinda tangan
memakai ragum sementara pada gerinda bangku benda hanya dipegang saja, 2) pada gerakan
batu gerind, gerinda tangan digerakkan manual oleh praktikan sementara pada gerinda
bangku batu gerinda diam pada mesinnya.
Pengikiran adalah proses serupa dengan penggerindaan namun dilakukan tanpa bantuan
mesin, melainkan dengan alat kikir berbentuk batang. Ada yang disebut alat kikir
instrumental, yang digunakan untuk membentuk geometri tertentu, di mana ukuran kikir ini
lebih kecil daripada kikir biasa.
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BAB III
HASIL PENGAMATAN
Foto benda kerja setelah pemesinan:

Hand tracker: kiri setelah penggergajian, kanan hasil akhir (selesai gerinda dan kikir)

Body tracker: hasil akhir (gergaji, gerinda, dan kikir)
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BAB IV
ANALISIS
Oleh: Moch. Yusuf Bachtiar (13111073)
Pada praktikum modul kerja bangku, kita melakukan tiga hal yaitu menggergaji, mengkikir
dan gerinda. Benda kerja yang akan digergaji, dikikir dan gerinda tangan adalah dengan cara
menjepitnya pada suatu alat bantu yaitu Ragum.
Pada proses menggergaji adalah proses yang sangat melelahkan karena membutuhkan gaya
yang besar untuk melakukan pemotongan benda kerja. Tujuan dari gergaji adalah untuk
memotong benda kerja menjadi 2 bagian. Gerak makan dan gerak potong pada gergaji adalah
translasi yaitu gerak potongnya maju mundur dan gerak makannya atas ke bawah saat terjadi
penekanan pada benda kerja. Permukaan dari potongan yang dihasilkan adalah bergaris-garis
dan sangat kasar. Namun pada saat praktikum dilakukan ada hasil yang aneh dari benda
kerjanya setelah digergaji. Yaitu terdapat retakan pada bagian ujungnya. Hal semacam
mungkin dikarenakan ketidaktegaklurusan posisi pahat terhadap benda kerja, gaya yang
diberikan terlalu besar dan atau mata pahat yang sudah aus.
Pada gergaji memiliki bentuk kontur pahat yaitu stagger. Tujuan dari adanya stagger adalah
agar gergaji tidak terjepit saat proses dilakukan dan agar pemotongan lebih mudah dengan
gaya yang tidak terlalu besar. Cara menggergaji yang benar sesuai standar ISO, yaitu:
 Cekam benda kerja menggunakan ragum
 Dapat dibuat pahatan V pada ujung awal untuk mengetahui posisi awal yang benar
 Usahakan overhang sekecil mungkin
 Benda kerja tidak boleh bergetar pada saat digergaji
 Mulai memotong dengan daun gergaji membentuk sudut sekitar 30o terhadap bidang
horisontal
 Pegang bagian pemegang gergaji dengan tangan kanan dan tangan kiri di bagian ujung
dari bingkai
 Gunakan seluruh panjang daun gergaji
 Beri sedikit tekanan pada gergaji pada saat langkah ke depan
 Pada saat langkah balik, gergaji jangan ditekan
 Jangan memulai proses gergaji dengan menggunakan seluruh gigi gergaji
 Jangan memotong tegak lurus permukaan yang tipis. Hal ini dapat menyebabkan
patahnya gigi gergaji
Sedangkan pada proses mengkikir merupakan proses permesinan yang sangat harus hati-hati
dan lama. Hasil yang diperoleh dari proses kikir adalah halus dan mengkilap. Gerak makan
dan gerak potong pada proses ini adalah translasi, Gigi kikir itu hampir serupa dengan bentuk
gigi bilah gergaji, maka walaupun sukar dilihat. Gerak potong kikir adalah serupa dengan
gerak potong bilah gergaji. Kikir dibuat dari baja karbon tinggi yang disepuh keras dan
dimudakan (heat treatment). Tangkainya dibiarkan lunak agar kuat. Badan kikir keras dan
rapuh, maka hampir semua kikir harus disimpan secara terpisah dan dilindungi untuk
mencegah patah.
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Kikir ada berbagai macam ukuran ada yang besar dan ada juga yang kecil. Untuk yang kecil
pastinya harus ekstra hati-hati karen kikir yang kecil sangatlah getas dan tipis sehingga
mudah patah. Oleh karena itu gaya yang diberikan kecil untuk menghindari terjadinya patah.
Semua kikir harus memakai gagang agar enak dipakai untuk keamanan. Kikir yang macetkeadaan yang dikenal sebagai tersumbat akan menggores benda kerja, harus dibersihkan
dengan menggunakan sikat kawat atau karton. Untuk mencegah kemacetan kikir sebaiknya
dioles dengan kapur tulis. Kikir mengikir pada langkah ke depan. Setiap penekanan yang
diterapkan, dilepaskan pada langkah balik. Kikir harus dipegang mendatar dan jangan sampai
mengayun. Bagi pengukuran yang berat, gagang dipegang dengan telapak tangan, ujung kikir
digenggam dengan tangan kiri dan ditekan sedikit. Jika ingin mengikir halus, ujung kikir
diletakkan antara ibu jari dan jarik telunjuk. Saat mengikir melintang kikir harus diletakkan
melintang benda kerja, tegak lurus padanya. Jari-jari kedua belah tangan menggengam kikir
yang digerakkan ke belakang dan ke depan sepanjang benda kerja.
Dan pada proses gerinda merupakan proses untuk meratakan benda kerja dengan cara
mengkikisnya menggunakan serbuk abrasif pada gerinda. Pada percobaan digunakan dua
jenis gerinda, gerinda bangku dan gerinda tangan. Pada gerinda bangku, yang dinamis adalah
benda kerjanya. Sedangkan pada gerinda tangan, yang dinamis adalah gerindanya, sedangkan
benda kerja dicekam oleh ragum. Gerak potong dan makan dari keduanya berbeda. Pada
dasarnya gerak potongnya berputar dan gerak makannya translasi. Namun pada gerinda
tangan gerak makan berputar horisontal dan mengenai benda kerja yang diam. Sedangkan
pada gerinda bangku, gerak potonganya berputar statis dengan arah vertikal dan gerak
makannya dinamis translasi terhadap putaran vertikal gerinda.
Pada percobaan, perbedaan tingkat kehalusan pada kedua jenis gerinda tidak terlalu jelas,
tergantung keahlian operator dalam mengoperasikan kedua mesin gerinda tersebut. Untuk
mendapatkan hasil proses yang presisi, sebaiknya penggerindaan dilakukan secara otomatis
tanpa campur tangan langsung dari manusia. Perbedaan karakteristik permukaan benda kerja
yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis batu gerinda yang digunakan, jenis material benda
kerja, dan jenis ikatan batu gerinda.
Hasil akhir yang didapatkan pada benda kerja adalah memiliki permukaan yang agak
menkilat dan masih kasar. Namun lebih halus daripada proses gergaji. Syarat pada saat
menggerinda adalah harus menggunakan kacamata pelindung karena terdapat percikan api.
Dan pada saat proses gerinda bangku setelah digerinda segera dicelupkan pada coolant
sebagai proses heat treatment pada benda kerja agar hasil yang didapatkan lebih bagus.
***
Oleh: Dini Adilah Prabowo (13111075)
Pada praktikum ini digunakan berbagai alat untuk memotong, menghaluskan, dan
membentuk geometri. Secara garis besar cara penggunaan alat atau mesin pada praktikum ini
adalah:
1. Gergaji besi
 Benda kerja yang sudah ditandai dengan pulpen untuk dimensinya, dicekam pada
ragum, lalu digores menggunakan gergaji besi
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2.

3.

4.

Gergaji dipegang pada posisi sekitar 30° untuk kenyamanan, sementara saya lebih
nyaman memegang gergaji menggunakan dua tangan (tangan kanan di belakang,
tangan kiri di depan)
 Gergaji digerakkan maju-mundur dengan penekanan secukupnya terhadap benda
kerja
 Gerak makan: penekanan pisau pada benda kerja
Gerak potong: gerak maju-mundur pisau pada benda kerja
Gerinda tangan
 Benda kerja sudah ditandai dengan pulpen untuk dimensinya, lalu dicekam pada
ragum
 Penggerindaan dilakukan dengan memilih posisi di mana percikan api menjauhi
praktikan
 Gerinda digerakkan di semua permukaan yang hendak dibentuk
 Gerak makan: gerak batu gerinda ke seluruh permukaan benda kerja
Gerak potong: gerak berputar batu gerinda di benda kerja
Gerinda bangku
 Benda kerja sudah ditandai dengan pulpen untuk dimensinya, dipegang dengan
tangan praktikan
 Penggerindaan dilakukan dengan menyentuhkan benda kerja pada batu gerinda yang
berputar dan diam terhadap sumbunya
 Benda kerja digerakkan terhadap batu gerinda di semua permukaan yang diinginkan
 Gerak makan: gerak benda kerja disentuhkan ke batu gerinda
Gerak potong: gerak berputar batu gerinda
Kikir dan kikir instumental
 Benda kerja dicekam pada ragum
 Kikir dipegang dengan tangan pada posisi yang nyaman untuk menghindari
patahnya pahat kikir yang getas
 Kikir digerakkan menyentuh benda kerja di seluruh permukaan yang diinginkan,
pastikan kikir digerakkan selalu searah
 Gerak makan: penekanan kikir pada benda kerja
Gerak potong: gerak maju-mundur kikir terhadap benda kerja

Pengerjaan yang dilakukan pada benda kerja, tracker, pada praktikum ini adalah:
1. Hand tracker:
 Dengan gergaji besi, memotong benda kerja sesuai dimensi pada gambar teknik.
 Dengan gerinda tangan membentuk fillet setengah lingkaran radius 6 mm,
membentuk fillet radius 11 mm, membentuk sisi miring sepanjang 50 mm, dan
dilanjutkan dengan kikir untuk memperhalus
 Dengan kikir instrumental membentuk sudut di ujung sisi miring tersebut
2. Body tracker:
 Dengan gerinda bangku, memotong 1 mm beberapa sisinya, sesuai dimensi pada
gambar teknik, membentuk fillet radius 6 mm pada tiap ujungnya, dilanjutkan
dengan kikir untuk memperhalus
Hal yang terjadi selama praktikum:
 Setelah penggerindaan dan penggergajian benda kerja terasa panas, tidak seperti setelah
pengikiran, karena pada kedua proses tersebut gerak potong dan gerak makan terjadi
lebih cepat
 Hasil dari penggergajian tergolong presisi, karena dilakukan dengan mengikuti alur
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Hasil dari penggerindaan selalu kurang halus sehingga harus dilakukan pengikiran
Geram yang dihasilkan dari praktikum kerja bangku ini sangat kecil dan sedikit
dibanding proses pemesinan yang lainnya
***

Oleh: Yosafat Try Fajar (13111078)
Pada praktikum latihan kerja bangku, terdapat tiga proses pengerjaan yang dilakukan yaitu
proses gergaji, gerinda, dan kikir. Ketiga proses tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu
benda kerja yang sesuai dengan dimensi dan geometrik yang diinginkan. Masing masing
proses memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi pengerjaan dan bentuk yang
dihasilkan.
Proses menggergaji dilakukan untuk mereduksi dimensi benda kerja, sehingga ukuran akhir
benda kerja akan lebih kecil dari sebelumnya. Pada saat proses menggergaji, ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan antara lain :
 Benda kerja dicekam dengan menggunakan ragum. Pencekaman yang dilakukan harus
memastikan benda kerja terjepit dengan baik. Hal ini bertujuan agar benda kerja tidak
bergerak-gerak selama proses pengerjaan sehingga hasil pemotongan akan lebih baik dan
rata. Namun dalam mencekam juga harus hati-hati. Untuk benda kerja kecil dan tipis serta
bersifat ulet, gaya pencekaman tidak boleh terlalu besar, karena hal ini dapat
mengakibatkan benda kerja terdeformasi plastis sehingga merusak benda kerja tersebut.
 Ketegangan daun gergaji harus diatur sebaik mungkin. Daun gergaji yang terlalu tegang
dapat mengakibatkan gergaji patah saat penggergajian akibat tekanan yang terlalu besar
pada daun gergaji tersebut.
 Mulai memotong dengan daun gergaji membentuk sudut 300 terhadap bidang horisontal.
Hal ini bertujuan untuk membuat konsentrasi pemotongan pada suatu daerah sehingga
terbentuk pola awal penggergajian pada daerah tersebut. Hal ini juga dapat mencegah
patahnya gigi gergaji.
 Beri sedikit tekanan pada gergaji pada saat langkah ke depan, dan pada saat langkah balik
gergaji jangan ditekan. Hal ini untuk mempermudah pengerjaan dan gaya yang
dibutuhkan pada setiap langkah lebih kecil.
 Saat proses menggergaji, juga diperlukan ketelitian yang baik. Operator harus
memperkirakan seberapa besar dimensi yang terbuang. Jadi garis potong harus diberi
sedikit jarak dari garis dimensi benda kerja yang diinginkan.
Proses mengkikir dilakukan untuk meratakan permukaan dengan cara mereduksi benda kerja.
Selain itu proses mengkikir juga dapat memberikan bentuk atau profil dari benda kerja.
Bentuk-bentuk dari benda kerja yang akan dikerjakan dilakukan dengan pemilihan kikir yang
cocok untuk melakukan hal tersebut. Proses kikir yang dilakukan dengan gerak potong yang
searah dan menjauhi operator, dan gerak makan ke samping. Hal ini bertujuan agar seluruh
permukaan tersentuh oleh mata kikir dalam satu langkah dan permukaan potong yang
dihasilkan akan lebih rata. Proses kikir hanya dilakukan pada permukaan yang kasar (kurang
rata). Setelah permukan mulai rata, kikir kurang dapat melakukan gerak potong lagi yang
ditunjukkan dengan tidak adanya geram yang dihasilkan lagi.
Proses gerinda sama halnya dengan proses mengkikir namun bedanya proses gerinda
dilakukan dengan bantuan mesin untuk memutar mata gerinda. Proses ini dapat membentuk
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fillet dan chamfer pada benda kerja. Gerinda yang digunakan ada dua jenis yaitu gerinda
tangan gerinda batu. Perbedaan kedua jenis gerinda terletak pada gerak makannya. Pada
gerinda tangan, gerak makan dilakukan oleh mata gerinda, sedangkan pada gerinda batu
gerak makan oleh benda kerja. Untuk membuat fillet atau chamfer pada benda kerja sangat
diperlukan ketelitian operator dikarenakan hal ini dilakukan secara manual oleh tangan yang
rentan dengan kesalahan.
Pada saat proses pengerjaan dilakukan pada benda kerja berupa baja plat tipis, ditemukan
bagian yang retak setelah penggergajian dilakukan. Bagian yang retak terletak pada garis
potong penggergajian. Hal ini mungkin disebabkan ada cacat sebelumnya pada material
benda kerja baik berupa goresan, impurities, maupun tegangan sisa tepat pada garis
pemotongan. Sehingga saat pemotongan dilakukakan maka terjadi konsentrasi tegangan dan
menghasilkan retak pada bagian tersebut.
***
Oleh: Hans Agustino (13111081)
Pada latihan kerja bangku, praktikan dapat memotong benda kerja, mengikis benda kerja,
serta menghaluskan permukaan benda kerja. Pemotongan dapat dilakukan langsung dengan
gergaji, pada praktikum ini digunakan gergaji tangan. Pengikisan benda dapat dilakukan baik
dengan gerinda tangan maupun gerinda duduk. Dan terakhir penghalusan permukaan benda
kerja adalah dengan menggunakan kikir.
Gergaji pada praktikum kali ini digunakan dengan prosedur sebagai berikut. Menggores
dahulu daerah benda yang hendak dipotong, yaitu pada dimensi tertentu, mungkin dapat
dibantu dengan menggambar garis terlebih dahulu dengan alat tulis agar hasilnya lebih
presisi, penggoresam dilakukan dengan arah terbalik atau kebelakang. Setelah itu dapat
dilakukan proses gergaji dengan memegang gergaji lebih baik dengan satu tangan agar stabil,
dengan sudut kurang lebih 300 dan gerakkan maju mundur yang konstan. Gergaji sebaiknya
tidak ditekan terlalu keras terhadap benda kerja, karena dapat menyebabkan patahnya pahat
gergaji. Hasil pemotongan oleh gergaji tangan tidak lah selalu rata, karena penggergajian oleh
tangan manusia tidak lah akan selalu berada pada posisi yang sama, bisa bergeser ke kiri
kanan dan hasil permukaan tidak rata. Mata pahat gergaji tidak dibentuk rata juga dapat
menyebabkannya, akan tetapi jika mata gergaji dibentuk rata, bisa jadi saat penggergajian
tersebut, pahat tersangkut pada benda kerja. Benda kerja yang digergaji akan panas akibat
adanya gesekan antara pahat dan benda kerja.
Proses pengikisan benda kerja dengan gerinda cukup efektif, karena proses ini menggunakan
mesin dan tangan manusia, akan tetapi tenaga yang dibutuhkan tidak sebesar menggergaji.
Mesin gerinda yang berputar dan tangan manusia hanya mengarahkan saja dengan gaya yang
relatif tidak perlu besar untuk penekanan terhadap benda kerja. Hasilnya pun relatif cukup
bisa mengikuti sesuai keingingan pengguna, oleh karena itu bentuk yang relatif susah atau
tidak simetris dapat digunakan gerinda, terutama gerinda tangan, karena lebih bebas untuk
mengarahkannya. Hasil dari proses gerinda adalah memiliki permukaan yang halus tetapi
belum tentu rata karena proses ini diarahkan tangan manusia yang tidak stabil. Benda kerja
yang telah digerinda relatif jauh lebih panas dibanding saat di gergaji, karena gesekan pada
kecepatan tinggi antara pahat berputar dengan benda kerja. Posisi benda kerja pada ragum
harus diatur sedemikian rupa agar memudahkan pekerja dalam melakukan gerinda untuk
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mendapatkan hasil yang diinginkan. Geram yang dihasilkan sungguh kecil-kecil akibat proses
pengikisan dengan pahat yang kasar.
Penghalusan benda kerja adalah dengan kikir, kikir sendiri terdapat pada berbagai ukuran dan
bentuk, pada praktikum ini digunakan 2 jenis yaitu kikir biasa yang berukuran relatif besar
dibanding kikir instrumen yang berupa 1 set isi 10 berguna untuk bentuk dan ukuran tertentu.
Kikir digunakan dengan cara penekanan kepada benda kerja sambil digeser searah untuk
lebih efektif. Kikir jelas memiliki tingkat kekerasan yang tinggi agar tidak aus saat digunakan
untuk menggesek benda. Kikir juga mengikis benda kerja, namun bedanya dengan gerinda
adalah proses pemakanan benda kerja oleh kikir berhenti hingga permukaan benda kerja
halus atau rata. Kikir instrumen berguna misalnya untuk mengikir bagian dalam sebuah
lubang agar lebih halus.
***
Oleh: Abdullah Ahsanun Nasik (13111083)
1. Dari dua buah strip baja yang dipotong menggunakan gergaji tangan, strip baja yang satu
memiliki permukaan yang cendrung lebih kasar dan bergelombang dibandingkan yang
lain serta terdapat retakan pada ujung strip baja dikarenakan gerakan gergaji yang kurang
lurus dan mempunyai irama yang kurang teratur. Walaupun demikian permukaan yang
halus dan rata masih dapat diperoleh dengan menggunakan kikir ataupun gerinda.
Menggunakan gergaji tangan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan gergaji mekanik
untuk pengerjaan dalam skala kecil dan juga untuk benda yang berukuran kecil.
2. Pembuatan filet dan chamfer pada benda kerja digunakan gerinda tangan dikarenakan
permukaan gerinda yang kasar dan sangat abrasif. Andaikan dengan menggunakan
gergaji bisa dilakukan hal yang serupa, tetapi hasil yang didapat tidak akan sepresisi hasil
dari gerinda serta permukaan hasil proses gerinda relatif lebih halus dibandingkan
permukaan hasil gergaji.
3. Untuk surface finishing secara konvensional biasanya digunakan kikir sehingga
permukaan halus atau rata bisa diperoleh dan permukaan benda kerja hasil pengikiran
dapat memberikan hasil yang paling halus dibanding proses gerjaji dan gerinda. Kikir
mempunyai permukaan yang kasar dan keras serta memilik pola tertentu yang teratur
namun tidak cukup abrasif jika digunakan pada permukaan yang rata. Kikir memiliki
ukuran yang beragam dari yang kecil sampai yang besar. Kikir besar digunakan untuk
permukaan benda yang luas dan kikir kecil untuk luas permukaan yang kecil atau pada
celah yang sempit. Ketika menggunakan kikir yang berkuran kecil, penekanan yang
berlebihan atau cara pemakaian yang tidak tepat dapat menyebabkan kikir patah.
4. Selain karakteristik alat-alat yang digunakan, keterampilan operator dalam pengerjaan
juga mempengaruhi hasil yang didapat.
***
Oleh: Reinaldo Sahat S. Hutabarat (13111136)
Pada praktikum modul kerja bangku dan gerinda ini, kita melakukan penggergajian benda
kerja dengan gergaji tangan, mengkikir benda kerja serta melakukan gerinda dengan gerinda
tangan maupun gerinda duduk.
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Proses penggergajian bertujuan untuk membotong sebuah benda kerja menjadi bagian yang
diinginkan sesuai dengan dimensi dan spesifikasi yang diberikan. Permukaan yang dihasilkan
dari perlakuan ini adalah kasar dan tidak rata. Ini disebabkan oleh gaya yang diberikan
praktikan tidak selalu berada pada satu garis lurus, dan juga mata pahat yang kurang tajam.
Dalam percobaan kali ini pun terdapat retakan pada salah satu benda kerja. Ini disebabkan
oleh gaya yang terlalu besar yang diberikan secara tiba-tiba pada benda kerja. Perlakuan
penggergajian ini juga berlangsung lama karena gaya yang diberikan praktikan kecil untuk
pemotongan material baja karbon yang diberikan.
Pahat gergaji yang digunakan pun memiliki bentuk pahat yang disebut dengan stagger. Ini
dimaksudkan agar serpihan-serpihan geram bekas pemotongan tidak enempel pada mata
pahat yang dapat mengganggu proses pemotongan itu sendiri. Bentuk ini juga memiliki
keuntungan agar pahat gergaji juga tidak tersangkut pada benda kerja yang dipotong.
Proses yang dilakukan dalam menggergaji sebagai berikut:
1. Jepit benda yang akan digunakan dengan menggunakan ragum(penjepit meja)
2. Buat garis bantu yang akan digunakan pada saat penggergajian
3. Buat bentukan V sebelum dilakukan pemotongan kebawah. Ini bertujuan agar posisi
awal penggergajian berada di tempat yang pasti
4. Potong benda kerja dengan gergaji tanpa membuat benda kerja bergetar
5. Usahakan pemotongan berada pada satu garis lurus dan tidak miring dari garis bantu
Pada proses pengikiran benda kerja, terdapat dua alat kikir yang digunakan, yaitu kikir biasa
dan juga kikir instrumen. Pada penggunaan kikir biasa, kikir ditekan dan digoreskan ke benda
kerja terus menerus sampai permukaan benda kerja menjadi halus. Untuk kikir instrumen,
harus dilakukan secara berhati-hati karena kikir instrumen bentuknya kecil dan gampang
sekali patah. Kikir ditekan ke permukaan benda kerja secara terus menerus sampai benda
kerja tersebut tidak dapat lagi dikikir. Ini disebabkan mata pahat kikit yang tidak akan
memotong lagi ketika permukaan benda kerja sudah halu
Proses pengerjaan pengikiran adalah sebagai berikut.
1. Benda kasar diletakkan pada ragum dan dijepti supaya tidak dapat bergeser
2. Kikir diletakkan di permukaan kasar dengan posisi kikir berada diatas permukaaan
kasar
3. Kikir digerakkan ke arah serong kanan atau serong kiri dan juga ditekan pada benda
kerja
4. Lakukan proses 3 berulan-ulang sampai mata kikir tidak dapat mengikir benda
tersebut
Proses terakhir yang praktikan lakukan pada praktikum ini adalah gerinda tangan dan gerinda
duduk. Proses ini bertujuan untuk meratakan benda kerja dengan serbuk abrasif pada gerinda.
Serbuk tersebut akan mengikis benda kerja sehingga menjadi rata sesuai yang kita inginkan.
Proses gerinda ini juga dapat membentuk sebuah fillet atau chamfer pada benda kerja, karena
sifat dasar gerinda yang mengikis, bukan menghaluskan seperti kikir. Hasil dari genrinda aka
lebih kasar daripada hasil pengikiran, karena serbuk abrasif yang lebih besar butirannya serta
ketidakhomogenan serbuk abrasif pada mata pahat gerinda.
Gerinda tangan dan gerinda bangku hampir tidak memilki perbedaan signifikan, hanya
memiliki perbedaan dalam proses pengerjaan saja. Proses pengerjaan gerinda antara lain:
 Gerinda tangan
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1. Benda kerja dipasangkan pada ragum lalu dijepit agar benda kerja tidak
bergeser
2. Gerinda tangan dinyalakan dan mulai pengikisan benda kerja yang ingin
dihilangkan. Usahakan agar arah geram ke arah luar praktikan agar tidak
melukai praktikan
3. Gerinda benda kerja sesuai dengan dimensi atau gris bantu yang diberikan
pada benda
Gerinda bangku
1. Benda kerja diberi garis bantu terlebih dahulu
2. Gerinda duduk dinyalakan, letakkan benda kerja pada gerinda duduk terebut
3. Gunakan cairan pendingin jika benda yang digerinda terlalu panas, ulangi
proses sampai didapatkan bentuk yang sesuai dengan spesifikasi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan




Jenis-jenis peralatan kerja bangku:
- Gergaji besi
- Gerinda tangan
- Gerinda bangku
- Kikir
- Kikir instrumental
Alat kerja bangku yang dipakai pada praktikum ini, dan fungsinya:
- Gergaji besi: memotong benda kerja
- Gerinda (tangan dan bangku): membentuk geometri tertentu
- Kikir (biasa dan instrumental): meghaluskan dan membentuk geometri tertentu

B. Saran



Dalam melakukan penggergajian, penggerindaan, dan pengikiran carilah posisi yang
paling nyaman untuk menghasilkan benda kerja yang berkualitas.
Sebelum pengerjaan pastikan dimensi yang akan dikerjakan sudah tergores dengan
jelas pada benda kerja.
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DAFTAR PUSTAKA
http://www.scribd.com/doc/131845215/BAB-II-Dasar-Teori (diakses pada 14 November
2013)
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LAMPIRAN
A. Tugas Setelah Praktikum
1.

Gambarkan pencekaman benda kerja di bawah ini! Pastikan benda kerja
tercekam dengan kuat.
Benda datar
Benda tak beraturan

Benda tipis

2.

Menurut Anda berapa langkah permenit untuk mencapai kondisi yang nyaman
bagi operator untuk menggergaji?
Sekitar 120 langkah permenit.

3.

Gambarkan posisi telapak kaki pada latihan kerja bangku untuk mendapatkan
posisi tubuh ideal!

4.

Gambarkan dan sebutkan bagian-bagian dari gergaji tangan!
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
5.

laras
bingkai
pegangan
mata gergaji
mur kupu-kupu
baut pengencang

Terangkan dengan gambar kegunaan proses gerinda
menghaluskan permukaan! Minimal dua proses.
Memotong benda kerja
Melalui proses dapat dilakukakan proses pemotongan benda
seperti pipa, strip baja, atau yang lainnya.

selain

untuk

Memperoleh kepresisian
Memperoleh dimensi yang presisi juga bisa dilakukan
dengan proses gerinda. Gambar di bawah adalah proses
gerinda ulir.

6.

Apakah benda kerja yang memiliki temperatur yang tinggi dapat diproses
dengan pengikiran? Jelaskan!
Pada dasarnya proses pengikiran dilakukan untuk mendapatkan permukaan benda
kerja yang rata dan halus. Pengikiran pada temperatur tinggi mengakibatkan
permukaan benda kerja cendrung mengalami korosi sehingga tujuan dari proses
pengikiran tidak dapat tercapai. Selain itu benda kerja juga bisa kehilangan sifat
magnetik dan lain sebagainya yang pada intinya akan memberikan hasil yang tidak
sesuai dengan yang diharapkan serta bersifat merugikan.
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