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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan perguruan tinggi negeri berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, 

dibawah pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, berkedudukan di 

Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. 

Dalam mencapai visi dan misinya Politeknik Negeri Bengkalis menjalankan 

program -program pendidikan yang mendukung dalam menciptakan lulusan yang 

siap pakai di dunia kerja, salah satu program tersebut adalah kegiatan kerja praktek. 

Politeknik Negeri Bengkalis mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kerja 

praktek baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Kerja Praktek adalah 

suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal langsung  ruang lingkup dunia 

pekerjaan yang sesungguhnya. Setiap mahasiswa di wajibkan untuk turun langsung 

kedunia pekerjaan yang menjadi bidangnya masing –masing.dengan begitu setiap 

mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu –ilmu yang telah di pelajari di bangku 

perkuliahan.selain itu dengan Kerja Praktek mahasiswa bisa menambah pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja yang nantinya dapat di terapkan 

didalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. 

 Dalam hal ini penulis melakukan Kerja Praktek di Politeknik Negeri 

Bengkalis tepatnya di gedung B Jurusan Teknik Mesin di bengkel fabrikasi. Bengkel 

fabrikasai ini bertujuan untuk melengkapi fasilitas Jurusan Teknik Mesin. 

 Berhubung bengkel fabrikasi ini baru didirikan, banyak fasilitas yang harus 

dilengkapi seperti meja atau rak mesin las, lemari, meja las dan dinding pelindung 

atau dinding pembatas antara meja las satu dan dua. Pada bengkel ini, yang penulis 

lakukan adalah perancangan dan pembuatan meja las. Hal ini. Dengan diadakannya 
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Praktik Industri yang dilakukan oleh mahasiswa diharapkan adanya hubungan kerja 

sama antara Praktikan Industri  dan pihak pembimbing  pada khususnya dan 

perusahaan pada umumnya. Sehingga ilmu yang diperoleh di dunia kerja dapat 

disinergiskan dan diaplikasikan untuk memperoleh sumber daya manusia yang 

terampil dan kompeten. Sehingga akan mendapat  Feedback  positif  bagi  kemajuan 

bangsa dan Negara. 

 

 

1.2 Tujuan  

 

Adapun tujuan dari perancangan dan pembuatan meja las ialah sebagai 

berikut:  

1. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya 

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dibangku kuliah 

secara langsung diperusahaan 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya 

4. Menambah wawasan ilmu pengetahuan  tentang instansi tempat pelaksanaan 

kerja praktek di POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS tepatnya di 

BENGKEL FABRIKASI TEKNIK MESIN 

5. Memenuhi kewajiban dan syarat yang diberikan oleh Jurusan dalam 

melaksanakan kerja praktek lapangan Tahun 2020 

6. Agar dapat mengetahui perancangan dan pembuatan meja las. 

 

1.3 Manfaat 

 

Adapun manfaat yang didapat dari perancangan dan pembuatan meja las  ialah 

sebagai berikut : 

1. Mempraktekkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dalam 

dunia kerja 
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2. Menambah pengetahuan dan keterampilan melalui hubungan langsung dalam 

aktivitas pekerjaan di dunia industry 

3. Melatih dan menumbuhkan sikap serta pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya 

4. Menjadikan mahasiswa yang disiplin dan bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Industri  

 

1.4.1  Waktu Pelaksanaan Praktik Industri  

Waktu pelaksanaan Praktik Industri  dilaksanakan pada tanggal 02 

November 2020 s/d 29 Januari 2021 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan Praktik Industri  

Tempat pelaksanaan Praktik Industri di Bengkel Las Fabrikasi Jurusan 

Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis 

  

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

 

Adapun sistematika penulisan laporan Praktik Industri  ini terdiri dari 

beberapa bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan 

 BAB II TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini menjelaskan  tentang gambaran umum perusahaan dan teori  

dasar perencanaan dan pembuatan meja las 

BAB III DASAR TEORI 
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Berisikan tentang hasil yang diperoleh dari  pelaksanaan praktek industry 

tentang dari perancangan dan pembuatan meja las  

BAB IV TUGAS KHUSUS 

Bab ini berisikan tentang tugas khusus dalam pembahasan dari perancangan 

dan pembuatan meja las  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan dari perancangan 

dan pembuatan meja las                                                                                                                                                                                                                                   
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

BENGKEL FABRIKASI TEKNIK MESIN 
 

 

2.1 Sejarah Singkat Politeknik Negeri Bengkalis  

 

Pada awal tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Yayasan 

Gema Bahari mendirikan perguruan tinggi dengan nama Politeknik Perkapalan 

Bengkalis, yang mempunyai 3 (tiga) program studi, yaitu: Teknik Listrik Kapal, 

Teknik Bangunan Kapal, dan Teknik Permesinan Kapal. Dalam perjalanannya, 

Politeknik Perkapalan Bengkalis berubah nama menjadi Politeknik Bengkalis dan 

berada di bawah Yayasan Bangun Insani (YBI) Bengkalis, dengan 5 (lima) program 

studi yaitu: Teknik Perkapalan,Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan 

Administrasi Bisnis. 

Pada bulan Juli 2001, Politeknik Bengkalis menerima mahasiswa baru 

angkatan pertama. Tahun 2006, Politeknik Bengkalis menambah 2 (dua) program 

studi baru, yaitu Bahasa Inggris Bisnis dan Teknik Informatika. 

Pada awal 2008 Politeknik Bengkalis meminta dukungan kepada YBI 

Bengkalis,Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bengkalis untuk mengusulkan peningkatan status dari Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) menjadi Perguruan TinggiNegeri (PTN). 

Tahun 2009, Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis dan Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis mengusulkan peningkatan status dari PTS menjadi PTN kepada 

Kementerian PendidikanNasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Pada tanggal 9 Februari 2011  Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis 

dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis presentasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi guna melengkapi kelayakan penegerian Politeknik 
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Bengkalis. Pada tanggal 29 Juli 2011, Politeknik Bengkalis resmi menjadi PTN 

dengan nama Politeknik Negeri Bengkalis melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) No. 28 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata 

Kerja Politeknik Negeri Bengkalis. Pada tanggal 26 Desember 2011, Politeknik 

Negeri Bengkalis diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

Pada tahun 2013 Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi baru yaitu 

D4 (Teknik Mesin produksi dan Perawatan dan Teknik listrik) dan  3 prodi D2 

(Teknik Pengelasan, Teknik Sistem Pembangkit Tenaga Listrik dan Komputer 

Akutansi) yang merupakan Program Studi Diluar Domisili (PDD). 

Pada tahun 2014 dan 2015, Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi 

baru yaitu D4(Teknik Perancangan Jalan & Jembatan) dan D3 ( Nautika, Teknika & 

Ketatalaksanaan dan Pelabuhan Niaga) Pada tahun 2016 Politeknik Negeri Bengkalis 

menambah beberapa prodi yaitu D4 ( rekayasa Perangkat Lunak, Administrasi Bisnis 

Internasional dan Akuntansi Keuangan Public). 

 

2.2  Sejarah Singkat Jurusan Teknik Mesin  

 

Program Studi Teknik Mesin (DIII) di Politeknik Bengkalis mendapatkan ijin 

penyelengaraannya pada tanggal 7 Oktober 2002 berdasarkan SK DITJEN. DIKTI 

No.2094/D/T/2002. Kemudian, ijin penyelenggaraannya diperpanjang dengan SK 

No.697/D/T/2008 tertanggal 6 Maret 2008. Perpanjangan ijin penyelenggaraan 

berikutnya dengan SK No.5484/D/T/K-X/2011 tertanggal 09 Februari 2011. 

Program Studi teknik Mesin telah diakreditasi BAN-PT pada tahun 2006 

dengan peringkat C berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia NO: 

Sertifikat BAN-PT No. 00570/Ak-VI/Dpl-III-008/PBRTRS/VIII/2006, ditetapkan di 

Jakarta tertanggal 10 Agustus 2006 dan 005/BAN-PT/Ak-X/Dipl-III/VI/2010, 

ditetapkan di Jakarta tertanggal 18 Juni 2010.   
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2.2.1 Kompetensi Jurusan 

Upaya yang dilakukan prodi dalam melaksanakan program penjamin 

kualitas yaitu : 

1. Memenuhi kebutuhan mahasiswa secara optimal, yaitu dalam bentuk 

tersedianya laboratorium dan bengkel sebagai proses belajar dan 

mengajar. 

2. Kualitas pengajaran dan topik pengajaran yang diajarkan, Program 

studi teknik Mesin mewajibkan kepada seluruh dosennya untuk 

membuat Satuan Acara Perkuliahan. Sebagian besar dosen  Program 

Studi Teknik Mesin telah dibekali dengan pelatihan metodologi 

pengajaran oleh tim dari DIKTI atau KOPERTIS Wilayah X. 

3. Memonitoring jumlah tatap muka, setiap bulan dosen prodi teknik 

Mesin memdapat rekapitulasi jumlah tatap muka yang terealisasi, ini 

penting untuk memonitoring jumlah tatap muka minimal yang harus 

dipenuhi dalam satu semester. Apabila jumlah tatap muka kurang, 

maka dosen yang bersangkutan dapat memberikan tambahan kuliah. 

Mata kuliah dapat diujikan apabila jumlah pertemuan minimalnya 

80% dari total tatap muka terjadwal selama 16 minggu. 

4. Kurikulum pada program studi teknik Mesin dilakukan sesuai dengan 

perubahan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Dengan 

demikian, lulusan program studi teknik Mesin dapat secara penuh 

dimanfaatkan oleh kalangan Industri. 

5. Standar penilaian, prodi selalu mengacu pada standar penilaian sesuai 

pada peraturan yang berlaku yang termuat dalam peraturan akademik. 
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2.2.2 Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin 

 

Gambar 2.1 Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin 

Sumber: Dokumentasi 

 Bengkel Fabrikasi merupakan sebuah bengkel yang berada di Jurusan Teknik 

Teknik Mesin. Bengkel fabrikasi ini didirikan sejak 1 september 2020, bengkel ini 

terletak tepat di belakang gedung B jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Bengkalis. Bengkel las fabrikasi ini adalah bengkel yang baru didirikan yang 

digunakan sebagai tempat belajar pada mata kuliah yang berbasis pengelasan. 

 

2.2.3 Visi dan Misi Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin 

Visi dan Misi dari Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin ialah yang  

mendukung Visi dan Misi dari Jurusan Teknik Mesin. 

1. Visi dan Misi Prodi D-III Teknik Mesin 

VISI 

"Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang 

Teknik Mesin.” 

 MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang Teknik Mesin 

terkemuka di Sumatera; 

2. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang teknik mesin, 

berkarakter, berdaya saing, berjiwa kewirausahaan dan 

berwawasan lingkungan; 
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3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka pengembangan 

iptek dan menyebarkan luaskan hasil-hasilnya; 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui 

pemanfaatan iptek guna mendukung peningkatan mutu 

kehidupan; 

5. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan institusi dalam 

dan luar negeri. 

2. Visi dan Misi Prodi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan 

VISI 

"Sebagai penyelenggara Pendidikan Vokasional dalam Bidang Mesin  

Produksi dan Perawatan Mekanik Bertaraf Nasional dan Internasional. " 

MISI 

1. Menjadikan Polbeng sebagai Politeknik Terdepan dalam 

Pendidikan Vokasi bidang Mesin Produksi dan Perawatan 

Mekanik; 

2. Mengarahkan penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas 

akademika Teknik Mesin prodi D4 dalam hal pendidikan 

vokasi bidang Mesin Produksi dan Perawatan Mekanik; 

3. Menciptakan suasana akademik dikalangan sivitas akademika 

Teknik Mesin untuk memungkinkan produktivitas dan kualitas 

kerja yang tinggi; 

4. Menumbuhkembangkan etos kerja yang tinggi pada diri dan 

perilaku mahasiswa. 

 

2.2.4 Struktur Organisasi Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin 

  

2.3 Perancangan dan Pembuatan Meja Las 

 

 Perancangan dan pembuatan meja las ini sangat diperlukan karena termasuk 

vasilitas terpenting di dalam Bengkel Fabrikasi Teknik Mesin. Meja las ini digunakan 

sebagai media peletakan benda kerja untuk pengelasan dan juga sebagai penghantar 

arus untuk pengelasan. Oleh sebab itu, meja las ini harus dibuat sesuai perancangan 

dengan menentukan bentuk meja, ukuran dan jenis materialnya. 
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2.4 Pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

 

 Pengelasan adalah proses penyambungan antara dua logam atau lebih dengan 

menggunakan energy panas [1]. Pada umumnya menyambung atau mempersatukan 

dua buah logam atau lebih menjadi satu dengan jalan pemanasan atau pelumeran, 

dimana kedua ujung logam/bidang logam yang akan disambung   dilumerkan atau 

dilelehkan dengan busur nyala/panas yang didapat dari busur nyala listrik atau gas 

pembakar, sehingga kedua ujung atau bidang  logam menjadi satu. [5] 

 

Gambar 2.3  Skema pengelasan dengan SMAW 

Sumber:[5] 

 

Busur  nyala  listrik  adalah  elektroda  yang mengalir   terus   menerus   

melalui   media yang  pendek  antara  dua  kutub  (+  dan -) yang    menghasilkan    

energi    panas    dan radiasi udara atau gas antara ion positif dan negatif. Untuk  

menimbulkan  busur  nyala listrik   kedua   kutub   disentuhkan   terlebih dahulu  dan  

pada  bagian  yang bersentuhan ini  akan  terjadi  panas  (temperatur  naik) dan  akan  

berakibat  timbulnya  busur  nyala listrik dan setelah itu untuk menjaga nyala busur   

tersebut   agar   tetap   terjaga   maka jaraknya  dijaga  (0,6  s/d  0,8)  X  diameter 

elektroda. 
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Untuk mamperoleh busur yang baik di perlukan pangaturan arus (ampere) 

yang tepat sesuai dengan type dan ukuran elektroda, Menyalahkan busur dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

1) Bila pesawat Ias yang dipakai pesewat las AC, menyalakan busur dilakukan 

dengan menggoreskan elektroda pada benda kerja. [2] 

 

Gambar 2.4  Penyalaan untuk pesawat las AC 

Sumber: [5] 

2) Untuk menyalakan busur pada pesawat las DC, elektroda disentuhkan atau di 

hentakkan ke benda kerja. [2] 

 

Gambar 2.5 Penyalaan untuk pesawat las  DC 

Sumber: [5] 

Untuk mendapatkan hasil pengelasan yang tepat dan baik tidak terlepas dari 

pemilihan arus  yang  sesuai  dengan  besar kecilnya diameter   elektoda   dan   jenis   

serta type elektroda  yang digunakan, karena tiap-tiap elektroda  memiliki  ampere  

minimum  dan maximum. Pada prakteknya dipilih ampere pertengahan. 
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Table 2.1. Ampere Elektroda  

 

Sumber: [5] 

 

Pada hakekatnya dipilih ampere pertengahan sebagai contoh, untuk elektroda E.6010 

diameter 3,2 mm, ampere minimum dan maximum adalah 80 ampere sampai 120 ampere, 

sehingga dalam hal ini ampere pertengahan yaitu 100 ampere. 

Pada las busur listrik pengaturan besar kecilnya arus dan panjang pendeknya busur 

api sangat berpengaruh sekali dengan kekuatan dan hasil pengelasan.Pengatuaran arus 

tergantung dari diameter elektroda dan type dari elektroda itu sendiri. 

 

 Pengaruh besar arus [2] 

Besar arus pada pengelasan mempengaruhi hasil  las.Bila arus  yang dipakai terlalu 

rendah atau kecil, maka akan menyebabkan sukarnya penyalaan busur listrik dan busur listrik 

yang terjadi tidak stabil. Panas yang terjadi tidak cukup untuk melelehkan elektroda dan 

bahan dasar sehinggga hasilnya merupakan rigi-rigi yang kecil dan  tidak rata serta 

penembusan yang kurang dalam.  

Sebaliknya bila arus yang dihasilkan terlalu besar maka, akan berakibat elektroda 

akan mencair terlalu cepat dan akan menghasilkan permukaan las yang lebih lebar dan 

penembusan yang dalam.  
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Gambar  2.6 Hasil las bila arus terlalu kecil 

Sumber: [5] 

 

Gambar 2.7 Hasil las bila arus terlalu besar 

Sumber: [5] 

  

 Pengaruh panjang busur pada hasil las [2] 

 Panjang busur (L) yang normal adalah kurang lebih sama dengan diameter (D) 

kawat inti elektroda. 

a. Bila panjang busur tepat (L = D), maka cairan elektroda akan mengalir dan 

mengendap, serta membentuk kampuh yang baik. 

Hasilnya: 

 Rigi-rigi las yang halus dan baik 

 Tembusan las yang baik 

 Perpaduan dengan bahan dasar baik 
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 Percikan teraknya halus 

 

Gambar 2.8 Panjang busur (L) = Diameter (D) 

 Sumber: [5] 

b. Bila busur api terlalu panjang (L>D), maka timbul bagian-bagian yang 

berbentuk bola dan mengakibatkan percikan-percikan dari cairan elektroda. 

Hasilnya:  

 Rigi-rigi las kasar 

 Tembusan las dangkal 

 Percikan teraknya kasar dan keluar dari jalur las 

 

Gambar 2.9 Panjang busur (L) > Diameter (D) 

 Sumber: [5]  
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c. Bila busur api las terlalu pendek, maka akan berakibat cepat terjadi 

pembekuan ujung elektroda pada pengelasan 

Hasilnya: 

 Rigi las tidak merata 

 Tembusan las tidak baik 

 Percikan teraknya kasar 

 

Gambar 2.10 Panjang busur (L) < Diameter (D) 

Sumber: [5] 
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BAB III 

DASAR TEORI 

 

3.1 Pengertian Pengelasan 

 

Pengelasan (welding) adalah salah salah satu teknik penyambungan logam 

dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa 

tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang 

kontinyu [2]. Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam kontruksi sangat luas, 

meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, pipa pesat, pipa saluran dan 

sebagainya. 

Disamping untuk pembuatan, proses las dapat juga dipergunakan untuk 

reparasi misalnya untuk mengisi nlubang-lubang pada coran. Membuat lapisan las 

pada perkakas mempertebal bagian-bagian yang sudah aus, dan macam –macam 

reparasi lainnya.Pengelasan bukan tujuan utama dari kontruksi, tetapi hanya 

merupakan sarana untuk mencapai ekonomi pembuatan yang lebih baik. Karena itu 

rancangan las dan cara pengelasan harus betul-betul memperhatikan dan 

memperlihatkan kesesuaian antara sifat-sifat lasdengan kegunaan kontruksi serta 

kegunaan disekitarnya. 

 

3.2  Jenis-Jenis Pengelasan 

 

 Sampai pada waktu ini banyak sekali cara-cara pengklasifikasian yang 

digunakan dalam bidang las, ini disebabkan karena perlu adanya kesepakatan dalam 

hal-hal tersebut. Secara konvensional cara-cara pengklasifikasi tersebut pada waktu 

ini dapat dibagi dua golongan, yaitu klasifikasi berdasarkan kerja dan klasifikasi 

berdasarkan energi yang digunakan. 
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Klasifikasi pertama membagi las dalam kelompok las cair, las tekan, las patri 

dan lain-lainnya. Sedangkan klasifikasi yang kedua membedakan adanya kelompok-

kelompok seperti las listrik, las kimia, las mekanik dan seterusnya. 

Berdasarkan klasifikasi ini pengelasan dapat dibagi dalam tiga kelas utama yaitu: 

pengelasan cair, pengelasan tekan dan pematrian. 

1. Pengelasan cair adalah cara pengelasan dimana sambungan dipanaskan 

sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau sumber api gas 

yang terbakar 

2. Pengelasan tekan adalah pcara pengelasan dimana sambungan dipanaskan dan 

kemudian ditekan hingga menjadi satu 

3. Pematrian adalah cara pengelasan diman sambungan diikat dan disatukan 

denngan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. 

Dalam hal ini logam induk tidak turut mencair. 

Pengelasan yang paling banyak digunakan pada waktu ini adalah pengelasan cair 

dengan busur gas. Karena itu kedua cara tersebut yaitu las busur listrik dan las gas 

akan dibahas secara terpisah. Sedangkan cara-cara penngelasan yang lain akan 

dikelompokkan dalam satu pokok bahasan. Pemotongan, karena merupakan masalah 

tersendiri secara maka pembahasannya juga dilakukan terpisah. [2] 

Dibawah ini klasifikasi dari cara pengelasan:  

1. Pengelasan cair  

 Las gas 

 Las listrik terak 

 Las listrik gas 

 Las listrik termis 

 Las listrik electron 

 Las busur plasma 

2. Pengelasan tekan 

 Las resistensi listrik 

 Las titik 
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 Las penampang 

 Las busur tekan 

 Las tekan 

 Las tumpul tekan 

 Las tekan gas 

 Las tempa 

 Las gesek 

 Las ledakan 

 Las induksi 

 Las ultrasonic 

3. Las busur 

 Elektrode terumpan 

4. Las busur gas 

 Las m16  

 Las busur CO2 

5. Las busur gas dan fluks 

 Las busur gas dan fluks 

 Las busur CO2 dengan elektrode berisi fluks 

 Las busur fluks 

 Las elektrode berisi fluksLas busur fluks 

 Las elektrode tertutup 

 Las busur dengan elektrode berisi fluks 

 Las busur terendam 

 Las busur tanpa pelindung 

 Elektrode tanpa terumpan 

 Las TIG atau las wolfram gas [2] 
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3.3 Peralatan Pengelasa 

 Dalam sebuah pengelasan diperlukan beberapa peralatan diantaranya yaitu: 

1. Mesin las, adalah salah satu peralatan yang berfungsi untuk merubah 

energi listrik menjadi energi panas, energi panas ini yang digunakan 

untuk melelehkan elektroda dan logam induk atau logam dasar yang 

kemudian keduanya akan memadat menjadi satu dan jadilah sambungan 

pengelasan. 

 

Gambar 3.1  Mesin las 

Sumber: [6] 

2. Kabel Massa, kabel yang berfungsi untuk menghubungkan (mengalirkan 

arus listrik) dari mesin las ke benda kerja atau logam Induk. 

3. Kabel elektroda, kabel yang berfungsi menghantarkan listrik dari mesin 

las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika 

disentuhkan ke benda kerja. Untuk Kabel las (Elektroda dan kabel Massa) 

ini harus mempunyai sifat yang fleksibel dan didalamnya terdapat 

beberapa bagian seperti lead, lapisan karet dan kawat tembaga. 

4. Pemegang kawat las atau Holder, Holder berfungsi sebagai pemegang 

kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. Holder 

harus terbuat dari bahan yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi, 

karena posisinya berdekatan dengan kawat las yang mencair (temperature 

hingga 2000 derajat Celcius). Selain itu didalam holder ini terdapat pegas 
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yang berfungsi untuk mengunci atau menjepit elektroda agar tidak lepas 

atau bergerak saat digunakan mengelas. 

 

Gambar 3.2  Holder 

Sumber: [7] 

5. Klem Massa, digunakan sebagai alat penghubung kabel massa ke logam 

induk, alat ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang 

mempunyai sifat penghantar listrik yang baik. Selain itu klem massa juga 

terdapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan baik 

agar tidak mudah terlepas. 

 

Gambar 3.3 Klem massa 

Sumber: [7] 

6. Palu las, digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan dari Slag 

(kerak las) untuk proses las yang jenis pelindungnya menggunakan flux 

dan Spatter (percikan las), caranya dengan memukulkannya atau 

menggoreskan pada bagian yang terdapat slag dan spatter. Untuk 

bentuknya biasanya pada ujungnya berbentuk bulat dan tipis lancip. 
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Gambar 3.4  Palu las 

Sumber: [7] 

 

7. Sikat baja, digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas 

dari zat pengotor seperti karat, oli, dan pengotor lainnya. Selain itu digunakan 

juga untuk membersihkan hasil lasan dari debu dan slag. 

 
 

Gambar 3.5 Sikat baja 

Sumber: [7] 

 

8. Pelindung badan atau apron, untuk melindungi kulit dan organ-organ tubuh 

pada bagian badan dari percikan bunga api dan pancaran sinar las yang 

mempunyai intensitas tinggi maka pada bagian badan perlu dilindungi sperti 

halnya pada bagian muka, karena baju las yang digunakan belum mampu 

sepenuhnya melindungi kulit dan organ tubuh pada bagian dada. 
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Gambar 3.6 Apron 

Sumber: [8] 

9.  Pakaian las, pakaian ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan 

bunga api dan pancaran sinar las. Pakaian las terbuat dari bahan yang lemas 

sehingga tidak membatasi gerak si pemakai.Selain bahan pakaian yang 

digunakan lemas, juga harus ringan, tidak mudah terbakar, dan mampu 

menahan panas atau bersifat isolator.Model lengan dan celana dibuat panjang 

agar mampu melindungi seluruh tubuh dengan baik. 

 
Gambar 3.7 Pakain las 

Sumber: [8] 

10. Sarung tangan, Kontak dengan panas dan listrik sering terjadi yaitu melewati 

kedua tangan, contoh: penggantian elektroda atau memegang sebagian dari 

benda kerja yang memperoleh panas secara konduksi dari  proses pengelasan. 

Untuk melindungi tangan dari panas dan listrik maka operator las harus 

menggunakan sarung tangan, karena mempunyai sifat mampu menjadi 

isolator panas dan listrik (mampu menahan panas dan tidak menghantarkan 

listrik). 
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Gambar 3.8 Sarung tangan 

Sumber: [8] 

11. Sepatu las dapat melindungi telapak dan jari-jari kaki kemungkinan tergencet 

benda keras, benda panas atau sengatan listrik. Dengan memakai sepatu las 

bebarti tidak ada aliran arus listrik dari mesin las ke ground (tanah) melewati 

tubuh kita, karena bahan sepatu berfungsi sebagai isolator listrik. 

 

Gambar 3.9 Sepatu las 

Sumber: [8] 

12. Helm Ias maupun tabir las digunakan untuk melindungi kulit muka dan mata 

dari sinar las (sinar ultra violet dan ultra merah) yang dapat merusak kulit 

maupun mata, Sinar Ias yang sangat terang/kuat itu tidak boleh dilihat dangan 

mata langsung sampai jarak 16 meter. Helm las ini dilengkapi dengan kaca 

khusus yang dapat mengurangi sinar ultra violet dan ultra merah tersebut. 

Ukuran kaca Ias yang dipakai tergantung pada pelaksanaan pengelasan. 

Umumnya penggunaan kaca las adalah sebagai berikut: 

 No. 6. dipakai untuk Ias titik 

 No. 6 dan 7 untuk pengelasan sampai 30 amper 

 No. 6 untuk pengelasan dari 30 sampai 75 amper 

 No. 10 untuk pengelasan dari 75 sampai 200 amper 

 No. 12. untuk pengelasan dari 200 sampai 400 amper 

 No. 14 untuk pangelasan diatas 400 amper. 
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Untuk melindungi kaca penyaring ini biasanya pada bagian luar maupun 

dalam dilapisi dengan kaca putih. [9] 

 
 

Gambar 3.10 Helm las 

Sumber: [8] 

 

3.4 Elektroda (Kawat Las) 

 

 Kawat las atau yang sering disebut dengan elektroda adalah suatu material 

yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar 

yang akan menimbulkan busur nyala.  

 

Gambar 3.11 Elektroda 

Sumber: [12] 
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3.4.1 Jenis-jenis Elektroda 

Secara umum Elektroda dapat dibedakan menjadi dua  kelompok, 

diantaranya  yaitu: [10] 

1. Elektroda berselaput/salutan 

Yang dimaksud elektroda berselaput adalah bahan inti kawat 

yang dilapisi salutan (flux) dari bahan kimia tertentu disesuaikan 

dengan jenis pengelasan. Kawat las SMAW yang biasa kita pakai 

sehari-hari adalah termasuk elektroda berselaput.Elektroda ini 

terdiri dari dua bagian dengan fungsi yang berbeda, yaitu: 

a. Bagian Inti Elektroda, yang berfungsi: 

 Sebagai penghantar arus listrik 

 Sebagai bahan tambah 

Untuk bahan, inti elektroda dibuat dari logam ferro dan non 

ferro, seperti baja karbon, baja paduan, aluminium, kuningan dan lain-

lain. 

Flux / Salutan adalah bagian yang melapisi inti kawat las yang 

terbuat dari campuran bahan kimia khusus dengan percentase yang 

berbeda-beda untuk tiap jenis elektroda.Jenis bahan kimia pembuat 

flux misalnya selulosa, kalsium karbonat (Ca C03), titanium dioksida 

(rutil), kaolin, kalium oksida mangan, oksida besi, serbuk besi, besi 

silikon, besi mangan dan sebagainya. 

Salutan pada elektroda yang telah dibuka dari bungkusnya, 

harus disimpan di dalam kabinet pemanas atau oven dengan suhu 15 

derajat lebih tinggi dari suhu udara luar, sebab lapisan tersebut sangat 

peka terhadap kelembaban. 

Apabila dibiarkan lembab, maka akan menyebabkan hal-hal 

sebagai berikut: 

 Salutan mudah terkelupas, sehingga sulit untuk dinyalakan 

 Percikan yang berlebihan 
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 Busur tidak stabil 

 Asap yang berlebihan 

b. Bagian Salutan Elektroda,yang berfungsi: 

 Untuk memberikan gas pelindung pada logam 

yang dilas, melindungi kontaminasi udara pada 

waktu logam dalam keadaan cair 

 Membentuk lapisan terak, yang melapisi hasil 

pengelasan dari oksidasi udara selama proses 

pendinginan 

 Mencegah proses pendinginan agar tidak terlalu 

cepat 

 Memudahkan penyalaan 

 Mengontrol stabilitas busur. 

2. Elektroda polos 

Elektroda polos sesuai dengan namanya, Elektroda polos 

adalah Elektroda yang tidak menggunakan fluks, sehingga hanya 

berbentuk kawat yang ditarik. Dengan demikian Elektroda ini 

tidak dapat mencegah masuknya udara ke dalam kawah lasan, 

yang berakibat pada rapuhnya sambungan las. Busur api yang 

dihasilkan tidak stabil dan terputus-putus, penyulutannya pun 

sukar dilakukan. Proses pengelasan banyak menimbulkan 

percikan, dampak bakar dangkal, dan tidak menghasilkan terak 

maupun gas. Keuntungan dari penggunaan Elektroda polos adalah 

jalur las dapat diamati dengan jelas dan penyusutan relatif kecil. 

Elektroda polos lebih cocok digunakan untuk mesin las arus searah 

dengan penggunaan beban yang relatif kecil.[11] 

 

3.4.2 Klasifikasi Elektroda 
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Elektroda baja lunak dan baja paduan rendah untuk las busur listrik 

menurut klasifikasi AWS (American Welding Society) dinyatakan dengan 

tanda E XXXX yang artinya sebagai berikut :[1] 

E     : menyatakan elaktroda busur listrik 

XX (dua angka), merujuk pada kekuatan tarik dari kawat las yang dinyatakan 

dalam satuan kilo pound per square inch atau Ksi. Satuan ini juga sering 

dinyatakan dalam lb/in² 

X (angka ketiga), merujuk pada posisi pengelasan yang bisa dilakukan dengan 

elektroda tersebut. Angka 1 menunjukkan penggunaan pada semua posisi, 

angka 2 menunjukkan bahwa kawat las tersebut dapat dipakai pada posisi 

datar dan horizontal dan angka 3 menunjukkan bahwa kawat las tersebut 

hanya dapat dipakai pada posisi flat saja 

X (angka keempat), menyatakan jenis selaput/pelapis dan jenis arus yang 

cocok dipakai untuk pengelasan  

Contoh : E 6013 Artinya: 

 Kekuatan tarik minimum den deposit las adalah 60.000 

Ib/in2 atau 42 kg/mm2 

 Dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi 

 Jenis selaput elektroda Rutil-Kalium dan pengelasan 

dengan arus AC atau DC + atau DC – 

 

3.4.3 Jenis-jenis Kawat Las SMAW 

Jenis-jenis kawat las atau elektroda dapat dibedakan bermacam-

macam tergantung berdasarkan cara penggunaan dan jenis material yang dilas, 

antara lain: [10] 

a) Elektroda baja lunak 

b) Elektroda nikel 

c) Elektroda aluminium 
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d) Elektroda besi tuang  

e) Dan lain-lain. 

a) Elektroda baja lunak 

Pada dasarnya jenis inti kawat elektroda baja lunak terbuat dari 

bahan yang sama, perbedaannya terletak pada jenis selaputnya 

(flux). Berikut adalah beberapa jenis elektroda yang umum dipakai: 

[1] 

1) E 6010 dan E 6011 

Elektroda ini adalah jenis elektroda selaput selulosa 

yang dapat dipakai untuk pengelesan dengan penembusan 

yang dalam. Pengelasan dapat pada segala posisi dan terak 

yang tipis dapat dengan mudah dibersihkan. Deposit las 

biasanya mempunyai sifat sifat mekanik yang baik dan 

dapat dipakai untuk pekerjaan dengan pengujian 

Radiografi. Selaput selulosa dengan kebasahan 5% pada 

waktu pengelasan akan menghasilkan gas pelindung. E 

6011 mengandung Kalium untuk mambantu menstabilkan 

busur listrik bila dipakai arus AC. 

 

2) E 6012 dan E 6013 

Kedua elektroda ini termasuk jenis selaput rutil yang 

dapat manghasilkan penembusan sedang. Keduanya dapat 

dipakai untuk pengelasan segala posisi, tetapi kebanyakan 

jenis E 6013 sangat baik untuk posisi pengelesan tegak 

arah ke bawah atau las down. Jenis E 6012 umumnya dapat 

di pakai pada ampere yang relatif lebih tinggi dari E 6013. 

E 6013 yang mengandung lebih banyak Kalium 

memudahkan pemakaian pada voltage mesin yang rendah. 
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Elektroda dengan diameter kecil kebanyakan dipakai untuk 

pangelasan pelat tipis. 

3) E 6020 

Elektroda jenis ini dapat menghasilkan penembusan 

las sedang dan teraknya mudah dilepas dari lapisan las. 

Selaput elektroda terutama mengandung oksida besi dan 

mangan. Cairan terak yang terlalu cair dan mudah mengalir 

cocok untuk pengelasan datar tapi menyulitkan pada 

pengelasan dengan posisi lain misalnya posisi vertikal dan 

overhead. 

 

4) Elektroda selaput serbuk besi 

Elektroda jenis ini antara lain: E 6027, E 7014. E 

7018. E 7024 dan E 7028 mengandung serbuk besi untuk 

meningkatkan efisiensi pengelasan. Umumnya selaput 

elektroda akan lebih tebal dengan bertambahnya persentase 

serbuk besi. Dengan adanya serbuk besi dan bertambah 

tebalnya selaput akan memerlukan ampere yang lebih 

tinggi. 

 

5) Elektroda hydrogen rendah  

Elektroda jenis ini antara lain: E 7015,E 7016 dan E 

7018. Selaput elektroda jenis ini mengandung hydrogen 

yang rendah (kurang dari 0,5 %), sehingga deposit las juga 

dapat bebas dari porositas. Elektroda ini dipakai untuk 

pengelasan yang memerlukan mutu tinggi, bebas porositas, 

misalnya untuk pengelasan bejana dan pipa yang 

bertekanan. Disamping itu penggunaan elektroda ini juga 

banyak dipakai di bengkel fabrikasi dan konstruksi. 
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b) Elektroda nikel 

Elektroda jenis ini dipakai untuk mengelas besi tuang, bila hasil 

las masih dikerjakan lagi dengan mesin. Elektroda nikel dapat dipakai 

dalam segala posisi pengelasan. Rigi-rigi las yang dihasilkan elektroda 

ini pada bessi tuang adalah rata dan halus bila dipakai pada pesawat las 

DC kutub terbalik. [2] 

c) Elektroda aluminium 

Aluminium dapat dilas listrik dengan elektroda yang dibuat 

dari logam yang sama. Pemelihaan elektroda aluminium yang sesuai 

dengan pekerjaan didasarkan pada table keterangan dari pabrik yang 

membuatnya. Eleketroda aluminium AWS-ASTM AL-43 untuk las 

busur listrik adalah dengan pesawat las DC kutub terbalik.  

d) Elektroda besi tuang  

Elektroda jenis ini bila dipakai untuk mengelas besi tuang akan 

menghasilkan deposit las yang kuat sehingga tidak dapat dikerjakan 

dengan mesin. Dengan demikian elektroda ini dipakai bila hasil las 

tidak dikerjakan lagi. Untuk mengelas besi tuang dengan elektroda 

bajas dipakai pesawat las AC atau DC kutub terbalik.  

 

  

3.5 Material 

 

Dalam proses perancangan dan pembuatan meja las ini terdapat dua jenis 

material yang digunakan, yaitu besi siku dan besi beton atau besi behel. 

3.5.1 Besi Siku 

1. Pengertian besi siku beserta fungsinya 

Besi siku terdiri dari dua kata. Secara harafiah, besi berarti 

logam yang keras dan kuat serta banyak sekali gunanya. Sedang siku 

berarti sudut yang terjadi dari pertemuan dua garis yang tegak lurus 
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satu sama lain. Jadi secara harafiah bisa kita artikan bahwa besi siku 

sendiri berarti logam yang berbentuk dua garis tegak lurus (sudut 90 

derajat). Dalam dunia bangunan, besi siku ini lazimnya diproduksi 

dengan panjang yang sama, yaitu 6 m. Bentuknya juga mirip segitiga 

siku-siku, hanya saja tidak menutup di satu sisinya.[13] 

 
Gambar 3.12 Besi siku 

Sumber: [14] 

Seperti yang  terlihat dari bentuknya, besi siku berfungsi 

untuk membuat tower air, rak besi, rangka pintu hingga kerangka 

tangga. Diketahui pula bahwa banyak alasan yang membuat besi siku 

mempunyai klasifikasi menjadi material dasar bangunan-bangunan. 

Bahkan alasan yang melatarbelakangi ini semua terlebih lagi karena 

kelebihannya seperti kokoh, kuat dan tahan lama. 

Bentuknya sudah diperhitungkan dengan teliti oleh 

manufaktur yang membuatnya. Besi siku yang membentuk sudut 90 

derajat memang sejak lama terbukti ilmiah mempunyai konstruksi 

yang kuat. Oleh sebab itu, tidak perlu ragu dan dipertanyakan lagi 

segi kualitas dan kekokohannya.[14] 

 

3.5.2 Besi Behel atau Beton 

1. Pengertian  dan Fungsi Besi Behel atau Beton 
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Besi behel atau sering juga disebut besi beton adalah besi yang 

banyak digunakan untuk menjadi penulangan pada berbagai konstruksi 

beton [15]. Salah satu produk yang beredar di pasar yang memiliki 

toleransi dalam dimensi. Artinya ada selisih marking diameter antara 

besi beton yang beredar dengan diameter besi beton real. Besi Beton 

SNI memiliki toleransi ukuran +-0,2 mm dari marking diameter.[16] 

Besi behel dapat dianggap sebagai bahan yang paling penting. 

Hal ini karena penggunaannya yang luas untuk menopang berbagai 

bentuk untuk hampir semua struktur, baik untuk struktur yang besar 

maupun kecil seperti bangunan, jembatan, pengerasan jalan, 

bendungan, jembatan yang melintasi lembah (Viaduct), terowongan, 

dan lain sebagainya.[17] 

 
Gambar 3.13 Besi beton polos 

Sumber: [16] 
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BAB IV 

TUGAS KHUSUS 

 

4.1 Meja las 

 

 Meja las adalah sebuah alat bantu dalam proses pengelasan yang terbuat dari 

besi siku dan besi beton polos yang berbentuk seperti meja biasa pada umumnya. 

Meja ini dibuat untuk mempermudah seorang welder dalam proses pengelasan dan 

sebagai media pembatas dengan lantai. Karena jika pengelasan dilakukan secara 

langsung di lantai, maka dapat merusak permukaan dan struktur lantai tersebut. 

 

4.2 Bahan dan Alat 

 

 Bahan dan alat merupakan objek terpenting dalam pembuatan meja las, 

dibawah ini adalah bahan dan alat yang diperlukan ialah sebagai berikut: 

4.2.1 Bahan 

  Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan meja las yaitu: 

1. Besi siku dengan ketebalan 2 mm 

Besi ini digunakan sebagai kerangka atau badan dari meja las. 

 

Gambar 4.1 Besi siku 

Sumber: Dokumentasi 

 

2. Besi beton dengan diameter 10 mm 

Besi ini digunakan sebagai permukaan meja las. 
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3. Cat minyak berwarna hitam 

Cat ini digunakan untuk melindungi dan memperindah suatu 

objek (meja las). 

 

Gambar 4.3 Cat minyak berwarna hitam 

Sumber: Dokumentasi 

4. Thinner 

Thinner digunakan untuk mengencerkan cat, baik untuk cat 

dinding, kayu, hingga besi. Dengan tingkat kekentalan cat yang 

berkurang, penggunaan thinner juga dapat membantu agar cat 

bisa lebih cepat kering. 

 
Gambar 4.4 Thinner 

Sumber: Dokumentasi 
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4.2.2 Alat 

  Alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan meja las yaitu: 

1. Mesin gerinda duduk 

Mesin ini digunakan sebagai alat bantu untuk memotong 

material besi siku dan besi beton. 

 
Gambar 4.5 Mesin gerinda duduk 

Sumber: Dokumentasi 

 

2. Mesin las 

Mesin ini digunakan untuk menyambung umumnya material 

besi yang terpisah agar menjadi satu kesatuan sehingga dapat 

dibentuk dan digunakan sesuai dengan fungsinya. 
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Gambar 4.6  Mesin las SMAW 

Sumber: Dokumentasi 

 

3. Mesin gerinda tangan 

Mesin ini digunakan untuk merapikan sisa-sisa dari hasil lasan. 

 
Gambar 4.7 Mesin gerinda 

Sumber: Dokumentasi 

 

4. Elektroda ukuran 3,2  

Elektroda digunakan sebagai pembakar yang akan 

menimbulkan busur nyala. Untuk menyatukan atau 

menyambungkan besi. 
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Gambar 4.8 Elektroda ukuran 3.2 

Sumber: Dokumentasi 

 

5. Siku baja atau penggaris siku 

Alat ini digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sudut 

perkiraan ataupun bidang yang akan dipotong atau dilas dan  

juga untuk membuat tanda ataupun penggaris pada suatu benda 

ataupun objek. 

 

Gambar 4.9 Siku baja dan penggaris siku 

Sumber: Dokumentasi 

 

6. Meteran  

Alat ini digunakan sebagai alat ukur atau untuk mengukur 

panjang pendeknya material yang diperlukan. 
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Gambar 4.10 Meteran 

Sumber: Dokumentasi 

 

7. Helm las 

Alat ini digunakan sebagai alat pelindung bagian kepala dari 

akibat proses pengelasan, seperti terhindar dari radiasi cahaya 

las 

 
Gambar 4.11 Helm las 

Sumber: Dokumentasi 

 

8. Palu 

Alat ini digunakan untuk membantu menghilangkan terak dari 

hasil lasan, dengan cara memukul pada bagian yang telah dilas. 
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Gambar 4.12 Palu 

Sumber: Dokumentasi 

 

9. Sikat kawat 

Alat ini digunakan untuk membersihkan terak dari hasil lasan 

setelah dilakukan pemukulan menggunakan palu. 

 
Gambar 4.13 Sikat kawat 

Sumber: Dokumentasi 

 

10. Kapur besi (ferari stone pencil) atau penggores 

Alat ini digunakan sebagai pemberi tanda pada saat material 

akan diukur maupun di las. 

 
Gambar 4.14 Kapur besi dan penggores 

Sumber: Dokumentasi 
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11. Pelindung telinga (Ear muff) 

Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan 

pada saat proses bekerja sedang berlangsung, seperti pada saat 

pemotongan material menggunakan mesin gerinda duduk. 

 
Gambar 4.15 Pelindung telinga 

Sumber: Dokumentasi 

 

12. Kaca mata  

Alat ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan api 

pada saat sedang memotong material menggunakan mesin 

gerinda duduk maupun gerinda potong. 

 
Gambar 4.16 Kaca mata 

Sumber: Dokumentasi 

 

13. Mesin kompresor 
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Mesin ini digunakan untuk membantu proses pengecatan pada 

meja las 

 
Gambar 4.17 Mesin kompresor 

Sumber: Dokumentasi 

 

4.3 Gambar Perancangan Meja Las 

 

 Berikut ini adalah gambar perancangan dari sebuah meja las yang akan dibuat, 

ialah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.18 Tampak Depan 

Sumber: Dokumentasi 
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Gambar 4.19 Tampak Samping 

Sumber: Dokumentasi 

 

 
Gambar 4.20 Tampak Atas 

Sumber: Dokumentasi 
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4.4 Proses Pembuatan Meja Las 

 Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan meja las: 

1. Sebelum melakukan pekerjaan, persiapkanlah alat pelindung diri seperti kaca 

mata, masker dan pakain yang tertutup agar terhindar dari percikan api akibat 

pemotongan material. 

2. Pengukuran dengan menggunakan meteran, gunakanlah penggores atau kapur 

besi sebagai pemberi tanda atau langsung dengan menggunakan meteran dan 

material sudah  berada pada cekam mesin gerinda duduk. 

3. Pemotongan material besi  siku menggunakan mesin gerinda duduk. Dimulai 

dari pemotongaan besi siku dengan ukurannya, 

 Panjang 80 cm sebanyak 8 batang 

 Ukuran 40 cm sebanyak 4 batang 

Pemotongan besi beton polos yang berdiameter 10 mm dengan ukuran,  

 Ukuran panjang 38 cm sebanyak 4 batang  

 Ukuran panjang 78 cm sebanyak 12 batang. 

4. Proses assembling. Sebelum itu, ada beberapa peralatan pendukung yang 

harus dilengkapi seperti: 

 Mesin las 

 Elektroda ukuran 3.2 

 Masker   

 Mesin gerinda 

 Besi siku atau penggaris siku 

 Helm las 

 Sarung tangan las 

 Palu  

 Sikat kawat 

5. Untuk melakukan proses assembling ini dimulai dari pembuatan kerangka 

meja las, dengan menyatukan atau menggabungkan setiap besi siku dengan 
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cara mengelasnya. Dimulai dari pembentukan kerangka atas dan bawah yang 

berbentuk persegi panjang. 

 
Gambar 4.21 Kerangka atas yang dijadikan permukaan meja dan kerangka bawah 

Sumber: Dokumentasi 

 

6. Menyatukan atau menggabungkan besi siku dengan pajang 80 cm sebagai 

kaki meja las dengan kerangka yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

 
Gambar 4.22 Proses assembling kaki meja las 

Sumber: Dokumentasi 

7. Menyatukan atau menggabungkan besi beton polos pada bagian bawah 

permukaan meja sebanyak 4 batang 

 

 



 

46 

 

Gambar 4.23 Besi beton di bawah permukaan meja 

Sumber: Dokumentasi 

 

8. Menyatukan atau menggabungkan besi beton polos pada bagian atas 

permukaan sebagai permukaan meja sebanyak 12 batang. 

 
Gambar 4.24 Besi beton di atas permukaan meja 

Sumber: Dokumentasi 

9. Merapikan sisa-sisa pengelasan menggunakan mesin gerinda agar terlihat 

lebih rapi. 

10. Tahap finising yaitu tahap pengecatan dengan menggunakan kompresor. Hal 

ini dilakukan di luar bengkel agar tidak membuat lantai kotor akibat 

semprotan cat dan agar terkena sinar matahari sehingga proses pengeringan 

catnya berlangsung lebih cepat. 
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Gambar 4.25 Meja las yang sedang dikeringkan 

Sumber: Dokumentasi 

 

 
Gambar 4.26 Meja las yang sudah tersusun rapi 

Sumber: Dokumentasi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari proses pembuatan meja las  

adalah sebagai berikut: 

1. Pada proses pembuatan meja las diperlukannya tingkat ketelitian yang tinggi 

dan konsentrasi yang penuh agar tidak terjadi kekeliruan atau terjadinya 

cedera pada saat proses pembuatan sedang berlangsung 

2. Tahap pengecatan diperlukan untuk memperindah meja las, untuk menjaga 

struktur besi agar dapat tahan lama dan untuk meredam panas 

 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diambil dari proses pembuatan meja las adalah 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan peralatan safety sangat penting dalam proses pembuatan meja las  

2. Perlu dilakukannya monitoring atau arahan sebelum melakukan pekerjaan, 

untuk mencegaah terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan meja las 

maupun dalam kecelakaan kerja 

3. Perlunya alat bantu yang dapat mempermudah suatu pekerjaan Kerja sama 

yang baik akan menghasilkan sebuah produk yang baik 
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LAMPIRAN 

 

1. Laporan Harian 

Tabel  3.1 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-1 (satu). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 02 

November  2020 

1. Membuat meja dari plat  

 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 03 

November  2020 

1. Membuat meja dari plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 04 

November  2020 

1.  Membuat meja dari plat 
Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Kamis, 05 

November 2020 

1. Masuk kelas bengkel perkakas dan plat 

membuat plat lipat 
Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Jumat, 06 

November 2020 

1. Persiapan pembuatan meja/rak mesin 

las 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.2 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-2 (Dua). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Selasa, 10 November 

2020 

1. Pembuatan meja/ rak mesin las  Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 11 November 

2020 

1. Pembuatan meja/rak mesin  las Di Bengkel  las 

fabrikasi 



Kamis, 12 November 

2020 

1. Pembuatan meja/rak mesin las Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Jumat, 13 November 

2020 

1. Finising meja/rak mesin las  

2. Mengatur tata letak mesin las  

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.3 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-3 (Tiga). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 16 November 

2020 

1 Bersihkan tabung oksigen Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 17 November 

2020 

1. Membuat meja/rak dispenser dan 

peralatan makan atau minum 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 18 November 

2020 

1. Finising pembuatan meja/rak dispenser 

dan peralatan makan atau minum 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Kamis, 19 November 

2020 

1. Pembuatan kerangka mesin pelet 

makanan ternak ikan 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Jumat, 20 November 

2020 

1. Pembuatan kerangka mesin pelet 

makanan ternak ikan 

 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

 



Tabel  3.4 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-4 (Empat). 

 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 23 November 

2020 

1. Bersihkan ruangan bengkel  Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 24 November 

2020 

1. Pemotongan benda kerja (plat) untuk 

belajar pengelasan 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 25 November 

2020 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan  Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Kamis, 26 November 

2020 

1. Perakitan mesin pelet/makanan ternak 

ikan  

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Jumat, 27 November 

2020 

1. Perakitan mesin pelet/makanan ternak 

ikan  

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.5 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-5 (Lima). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 30 November 

2020 

1. Perakitan mesin pelet/makanan ternak 

ikan  

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 01 Desember 

2020 

1. Perakitan mesin pelet/makanan ternak 

ikan  

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 02 Desember 

2020 

1. Pembuatan meja las dan dinding 

pembatasnya 

2. Perakitan mesin pelet/makanan 

ternak ikan  

3. Perakitan mesin kripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Kamis, 03 Desember 

2020 

1. Pembuatan meja las dan dinding 

pembatasnya 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 



2. Perakitan mesin pelet/makanan 

ternak ikan  

3. Perakitan mesin kripik ubi 

Jumat, 04 Desember 

2020 

1. Pembuatan meja las dan dinding 

pembatasnya 

2. Perakitan mesin pelet/makanan 

ternak ikan  

3. Perakitan mesin kripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.6 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-6 (Enam). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 07 Desember 

2020 

1. Pembuatan meja las dan dinding 

pembatasnya 

2. Perakitan mesin pelet/makanan ternak 

ikan  

3. Perakitan mesin kripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Kamis, 10 Desember 

2020 

1. Perakitan mesin pelet/makanan ternak 

ikan 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Jumat, 11 Desember 

2020 

1. Perakitan mesin pelet/makanan ternak 

ikan  

2. Perakitan mesin kripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.7 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-7 (Tujuh). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 14 Desember  

2020 

1. Perakitan mesin pelet makanan ternak 

ikan 

2. Perakitan mesin keripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 15 Desember 

2020 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

2. Perakitan mesin keripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 



Rabu, 16 Desember 

2020 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

2. Perakitan mesin keripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Kamis, 17 Desember 

2020 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

2. Perakitan mesin keripik ubi 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.8 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-8 (Delapan) 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 21 Desember  

2020 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 22 Desember 

2020 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 23 Desember 

2020 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

2. Pembuatan kerangka mesin keripik ubi 

ke 2 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.9 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-9 (Sembilan). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 04 Januari 

2021 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

2. Perakitan mesin kripik ubi ke 2 

3. Perakitan mesin pelet makanan ternak 

ikan 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 05 Januari 

2021 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

2. Perakitan mesin kripik ubi ke 2 

3. Perakitan mesin pelet makanan ternak 

ikan 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 06 Januari 

2021 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

2. Pengantaran mesin pelet makanan 

ternak ikan ke SMK 1 Bengkalis 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 



3. Pengantaran mesin keripik ubi 

 

Kamis, 07 Januari  

2021 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Jumat, 08 Januari 

2021 

1. Belajar las  Di Bengkel  las 

fabrikasi 

 

Tabel  3.10 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-10 (Sepuluh). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 11 Januari 

2021 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Selasa, 12 Januari 

2021 

1. Masuk kelas mata kuliah pengelasan 

 

Di Bengkel  las 

fabrikasi 

Rabu, 13  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan   

Kamis, 14 Januari  

2021 

1. Penyusunan laporan  

Jumat, 15  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan  

 

Tabel  3.11 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-11 (Sebelas). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 18  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan  



Selasa, 19 Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan  

 

 

Rabu, 20  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan   

Kamis, 21 Januari  

2021 

1. Penyusunan laporan  

Jumat, 22  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan  

 

Tabel  3.12 Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu Ke-12 (Duabelas). 

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Tempat 

Senin, 25  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan  

Selasa, 26 Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan  

 

 

Rabu, 27  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan   

Kamis, 28 Januari  

2021 

1. Penyusunan laporan  

Jumat, 29  Januari 

2021 

1. Penyusunan laporan  

 

2. Foto Absen Kehadiran Kerja Prakter 





 



 



 

 

3. Foto Kegiatan Kerja Prktek 

a. Pembuatan Meja Mesin Las 



 

b. Pembuatan Meja Dispenser 

 



 

c. Pembuatan Kerangka Mesin Kripik Ubi 

 



 

 

 

d. Pembuatan Kerangka Mesin Pelet 



 



 

 

e. Pembuatan Meja Las dan Dinding Pembatas 
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