
KONSEP

PR,OGRAM STUI}I TEKNIK MESIN
FAKU.LTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAI\

202t

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KONSEP PEMELIHARAAN PADA MESIN PERI(AKAS
BUBUT MANUAL

LAPORAN KERJA PRAKTEK TEKNOLOGI MEKANIK

MAHASISWA KERJA PRAKTEK:

ANDRIAN PUTRA BARUS

178130t29

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK

UNIYERSITAS MEDAN AREA
MEDAl\I

2021

t-.

u

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KONSEP PEMELIHARAAN PADA MESIN PERKAKAS
BT]BUT MANUAL

LAPORAN KERJA PRAKTEK TEKI\OLOGI MEKANIK

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Pengajuan Tugas Akhir di
Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik

Universitas Medan Area

Mahasiswa Kerj a Praktek:

ANDRIAN PUTRA BARUS
178t30t29

Dosen Pembimbing Kerja Praktek:

M. YUSUF R. SIAHAAN. S.T." M.T.
NrDN.O122078003

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDANI

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA



I{ALAMAN PENGESAIL{N KERJA PRAKTEK (KP)

"ludul Kerla Praktek

Mulai 05 November 2020 Selesai: 05 Desernber 2020

Nama Mahasisrva Peserta KP: NIM

1. ANDRIAN PUTRA BARUS I 78 ] 30 129

Telah mengikuti kegiatan Kerla Praktek sebagai sarah satu s3rarat untuk
mengajukan T'ugas Akhir/Skripsi di Program Studi Teknik Mesin, Fakultas
Teknik, ljniversitas Medan Area.

Konsep Pemeiiharaan Pada Mesin perkakas Bullut

I\{anual

CV. BubLrt SetiaTernpat Kerja Praktek

Waktu Kerja Praktek

Nama Dosen Pembimbing Ker';a Praktek

NIP/NIDN*

DiketahLri oieh,
I)osen Pembimbing KP,

(M YT]SUT; R. SIAiJAAN" S.T., M.T )
NrDN. 0t22078AA3

Ivf. YUSUF R. SIAHAAN, S.T , M T

4122078003

Medan, .1.5.(.$.rq?r: .. zozl
Wakil Mahasiswa Peserta KP

(ANDRIAN PUT'RA BARUS}
NPM 178110129

Disetujui Oleh
Ketua Studi T'eknik

(MUHAMMAD IDRIS, S.J" M 1'.)
NIDN.0106058104

W
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Nama Mahasisrva

Nim

Alamat

Bidang Keahlian

T,EMBAR PERSETTIJTJAN KERJA PRAKTEK

(Teknologi lvlekanik)

ANDRIAN PTJTRA BARi-iS

I78130129

Jl" Kopi 3 No. 14 P.Simalingkar

Material h4anufaktur

Disetuiui untuk melaksanakan Kerja Praktek pada:

Nama Perusahaan : CV. BUBUT SETTA

Alanrat : .TI-. Brigf en Katamso KM" 5 Gg. Setia No. 15

Bidang Kegiatan : Kerja Praktek Teknologi N,4ekanik

Pelaksanaan KI) : mulai 05lNovemberl2t)ZA

Selesai 05,iDesemh er !202A

Medan, 1.6...@Lwsti...... ... zoz t

Ketua Program Studi 'i'eknik Mesin

T'eknik Uma

IDRIS,S.T."MT)

NIDN 01060s8104
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Medan,

Yang T'erhnrmat Bapak IVI YUSUF'R. SIAHAAN, S.T.,l\4"1'

Dosen Pembimbing Kerja Praktek

Program Studi Teknik Mesin" Fakultas

T'eknik UMA di- tempat

Dengan Flormat, bersarra ini karni sampaikan bahrva mahasiswa Program Studi
'I'eknik Mesin IjMA di bawah ini .

Nama,tJim ANDR.IAN P{JTRA BARTIS i 17813012q
Perusahaan terrpat KP : CV. BtlBU"f SETIA
Pelaksanaan KP : N{ulai tgl 05 November z02a seiesai tgt 05

Desember 2020
adalah mengikuti kerja praktek dan diharapkan kesediaan Bapak/lbu agar dapat
membimbing serta rnengasistensi laporan kerja praktek mahasisrva tersebut
diatas hingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Hormat kami,
Kordinator Kerja Praktek
Prograrn Studi Teknik Mesin

(M. YUSUt, R. StAF{AAN, S.'1'., M.T.)

NrDN. 0122U78003

Tugas khusus urtuk mahasiswa adalah :

Penerapan sistem 5w 1H dalam pemeliharaan mesin perkakas bubut
manual di CY. Bubut Setia

Dosen Pembimbing KP

(M. YilsuF'R. srAlIAAN. s.T.. M.T.)

NrDN.0122078003

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBAR PENILAIAN
Nama Mahasisu'a / NIM : ANDRIAN pLrrRA BARUS I l7gt3}tzg
'felah melaksanakan Kerja prak-tek 

:

Teknologi Mekanik

Lapangan / Perusahaan

Pada

Nama Perusahaan

Alamat

Pelaksanaan KP

CV. BUBUT SETTA

Jl. Brigjen Katamso KM. 5 Gg. Setia No. i5
Mulai Tgl. 05 November 2020 selesai Tgl. 05
Desember 2020

Peni-laian terhadap disiplin kerja selama mahasiswa melaksakan kegiatan Kerja
Praktek pada perusahaan kami adalah :

sangat baik baik cukup baik

Mcdan Lg hkuy6 Zol,0

nan Perusahaan

perusahaan)

SaragilS.T., MP.d )
(
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KATA PEI{GAI{TAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. atas

segala rahmat dan karunian-Nya, Walaupun disaat masa pandemic covitl-19

penulis dapat melaksanakan Kerja Praktek serta menyelesaikan Laporan Kerja

Praktek yang be{udul konsep pemeliharaan pada mesin perkakas bubut manual

sesuai dengan rencana.

Kerja Praktek yang penulis laksanakan di CV. Bubut Setia ini adalah

untuk memenuhi salah satu syarat untuk Tugas Akhir serta sebagai sarana

mahasisrva untuk mengenal dunia kerja dan mengaplikasikan teori-teori

perkuliahan untuk pemecahan permasalahan yang dialami perusahaan.

Laporan Kerja Praktek ini berisi tentang konsep pemeliharaan pada mesrn

perkakas bubut manual.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini penulis medapatkan

banyak sekali birnbingan, dukungan dan batuan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-bes arnyakepada:

1. Bapak Prof. DR. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor universitas

Medan Area

2. lbu DR. DinaMaizana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Medan Area

3. Bapak Muhammad ldris, s.T., M.T., selaku Ketua program Studi Teknik

Mesin

4. Bapak M. Yusuf R. Siahaan- s.T., M.T., selaku Dosen pembimbing Kerja

Praktek

5. Seluruh dosen Program Studi Teknik Mesin
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6. Bapak Edy Syahputra Saragih, s.T., M.Pd., selaku direklur cv. Bubut setia

7. Ibu Liasnita Br. Bangun selaku orangtua penulis

8. Seluruh staffCV. Bubut Setia

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari

dalam laporan ini rnasih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis sangat

mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan laporan

ini.

Medan,27 Desember 2020
Penulis,

Putra Barus
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BAB I
PBNDAHULUAN

A. I-atar Bel*kang

Kerja praktek merupakan salah satr-r rnata kuliah u,.a;ib dalam kuriktilum

sarjana Fakultas Teknik Pragram Studi I'ekrrik fulesin Universitas Medan Area.

Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 1 SKS yang pelaksaan nya dilakukan

pada sebuah pabrik atau industri. Pada dasarnya kuliah kerja praktek bertujuan

agar nrahasiswa dapat mernbandingkan teori - teori ilrniah yang diperoleh dan

bangku kuliah dengan kondisi Srang ada di dunia kerja, kemudian menerapkan

teori - teori ihniah tersebut untuk rnenganalisa dan memecahkan masalah serta

memperoleh pengalarnan yang berguna dalarn rnervujudkan pola pikir yang sesuai

dengan tuntutan dunia ker.ya.

Perusahaan vang meniadi tujuan dalam r-newujr-rdkan hal tersebut adalah

cv. Bubut setia yang beralamat di jalan B. zein Harnid KM. 5 Gg. Setia Titi

Kuning Medan,[1]

B. Tujuan Keria Praktek

I. Mernpelajari antara teori dan praktik dalarn perkuliahan dengan kegratan di

Dunia Usaha Industri ( DUDI ).

2. Meningkatkan pola pikir mahasisrva dalam memahami hubungan antara

konsep keilmuan yang di bahas secara teoritis dan analisis dengan pernahaman

secara praktis.

3. Membekali mahasisrva tentang iklim kerla dan prosedur pelaksanaan kegiatan

pada Dunia Usaha Dunia Industri ( DUDI ).
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4. Untiik mengenali selLlk beluk u.,ilayah peker-jaan Dunia Usahri lfunra lndustri

( DUDI ) kepada mahasisw.a se{-:ara langsung.

5. Meningkatkan kemampuan edukatif dan pengembangan \\?wasan keilrnuan

mahasiswa.

6. lv{engernbangkan jiwa kervirausaahan ;-'ang mandiri kepada para rnahasisrva

khususnya mahasisu,a teknik mesin )rang mengarah ke industri.

C. l\{anfaat Kerja Praktek

I. Mendapatkan ilmu yang tidak pernah di dapatkan semasa kuliah

2. Mendapatkan pengalaman kerja

3" Belajar Kerjasama dengan Tirn

4. Menerapkan ilmu vang Anda dapatkan semasa kuliah

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ker.ia Praktek

Waktu pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah selama 30 hari yaitu rnulai

dari tanggal 5 Novernber 2020 sarnpai dengan tanggal 5 Desember 20?0. Kerja

praktek inr penulis lakr"rkan di CV. Bubut Setia yang beralamat dr lalan B. Zein

Hamid KM 5 Gg. Setia T'iti Kuning Medan.
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BAB II
TIITJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A" Sejarah Perusahaan

Perusahaan CV" Bubut Setia adalah salah satLr perusahaan ,vang bergerak

dibidang fabrikasi. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Drs. t{. Syahdan Saragih

vang beralamatkan di Brigen Katanrso KM. 5 Gg. Setia No. 15. Jenis pengerjaan

yang dilakukan pada dasarnya adalah sesuai pesanan serta disesuaikan dengan

mesin-mesin yang ada.

Awal rnr"rla perusahaan ini berdiri pada tahun 1990. dengan hanya satu

nresin bubut vang ditempatkan dibelakang rumah (didapur). Dengan usaha dan

keria keras Bapak Drs. FI. Syahdan Saragih dalam mengembangkan usahanya dan

mernbuat nama usahanya CV. Bubut Setia.

CV. Bubut Setia yang melnpun\/ai visi "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa''

karena pendirinya merupakan seorang guru STM N 4 dan menerima anak kos,

maka setiap harinya disuruh praktek bergiliran dan menghasiikan pekerja yang

handal. Karena itr"r membuat perusahaan semakin berkernbang dan terus

menambah satu persatu mesin produknya.

Pada tahun 1999 Perusahaan tersebut nrendaflarkan narna perusahaanny'a

ke Departefflen Perindustrian dan Perdagangan Republik lndonesia dengan

bentuk perusahaan perorangan. CV. Bubut Setia mempunyai 'fanda Dattar Usaha

Perdagangan (T'DUP) dengan norlor 00021 lAllZ[fDL]PlIll1999 atas nama

pemilik I penangErng jarvab Drs. H. Syahdan Saragih yang beralarnat di JI.

Brigjen Katamso Gg. Setia No. 15 Medan.

Disarnping itu CV. Bubut Setia pernah berkali-kali memperoleh 3 (tiga)
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piagam penghargaan dan 7 (tujuh) sertifikat dari beberapa perusahaan atas kerja

sama yang baik dengan memenuhi produk sesuai stantlurt yang dipesan oleh

perusahaan tersebut. Salah satu diantaranl,,a yakni piagarn penghargaan dari pT.

Buana Rantai Abadi dalam pembuatan Sproket pacla tahun 2000 Dari kondrsi

kualitas keria dan lasilitas yang ada di perusahaan ini, maka penulis tertarik untuk

melaksanakan kerja praktek di tempat ini dengan harapan ihnu dan pengalarnan

penulis bertanibah. [ 1 ]

B. Struktur Organisasi

Carnbar 2. 1. Sfnrktur Orga,nisasi ClV" Bubut Setia.

C. Llraian Tugas dan T'anggung Jawab

Deskripsi jabatan dan pengerjaan (. .Ioh l)escriptio,ru ) sangat diperlLrkan

dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekeqaan * pekerjaan yang

penting dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan sebagainya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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1. Direktur Perusahaa.n

Pirnpinan Perusahaan adalah pemilik perusahaan yang mengkoordinir

Ifu'bag pernbukuan. Kepala bengkel serta ka.bag keuangan tlalam menjalanakan

tugasnya.

2. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian keuangan betanggung jarvab kepada pimpinan perusahaan

dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan r.erifikasi ulang atas semua bukti kas, peneriamaan dan

pengeluaran kas rnelakukan verifikasi atas sernua buku penjualan tunai, faktur

penjualan dan nota pembelian serta bukti barang dari perusahaan ke konsumen.

b' Mempunyai welvnang menandatangani seluruh dokumen .vang berkaitan

dengan administrasi perusaaan membuat evalusai kegiatan perusahaan bidans

keuangan.

3. Kepala Bagian Pembukuan

Kepala Bagian pembukuan bertanggung jawab kepada pimpinan

perusahaan clengan uraian tugas, \!ewenans clan tanggung-jawab sebagai berikut .

a. Melarrani penggajian kepada seluruh teknisi- teknisi yang rnenyangkut

perusahaan.

b. Mengamati kehadiran teknisi - teknisi dan melayani pernbayaran pihak

pelanggan.

4. Kepala Bengkel

Kepala bengkel bertanggung iarvatr kepada pirnpinan perusalraan dengan

uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut .

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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a. Melakr"rkan koordinasi dengan teknisi - teknisi yang berhubungan dengan

tugasnya

b. Memberikan instruksi - instrr-rksi dan petunjuk mengenai proses penger"yaan

benda kerja kepada teknisi - teknisi

c. Rertanggung jarvab terhadap hasil kerja y.ang dicapai per hari

5. Teknisi

'reknisi bertanggung jawab kepada kepala bengkel dengan uraian tugas,

wewenang dan berlanggung jawab sebagai berikut :

a' Mengerjakan benda kerja yang sesuai keinginan pelanggan dengan mengikuti

instruksi -instruksi dan petunjuk dari kepala bengkel

b. l'idak membuang-buang rvaktu dalarn proses pengerjaannya

D. Karakteristik Jasa dan Manajemen Perusahaan

I. Proposal Blsnis

cv. lluhut setia mernberikan jasa kepada setiap pelanggan yang datang

untuk dibuatkan sesuai dengan pennintaan dari pada pelanggan. Dalam hal ini

tidak memerlukan atau tidak rnenggunakan sistem proposal melainkan pelanggan

sendiri datang ke perusahaan dengeur membalvaienis barang yang akan drikerjakan

dengan menuniukan gambar dan selanjutnya pihak perusahaan akan mengajukan

penawaran harga baik secara langsr"rng maupun dengan selemhar surat kepacla

pelanggan.

2. Negosiasi

Sister-n negosiasi yang berjalan di CV. Bubut Setia tersebut tidak jauh

berbeda dengan perusahaan- perusalraan lain, adapun negosiasi yang disetujui

bersama apabila selisih penawaran harga yang diajukan oleh CV. Bubut Setia

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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dengan perusahaan yang bersangkutan masih dalam batas yang sesuai atau r.r,ajar.

E. Teknik Penanganan Jotr

Dalarn Perusahaan CV. Bubut Setia ada teknik pennesinan, Teknik

pengemasan (packing) dan menentukan harga procluksi :

1. 'feknik Permesinan dan Pengerjaan Lanjut $inishing)

Semua teknik pennesinan dan.finishimg dilaksanakan di workshop Cy.

BLrbut Setia. Dari bentr-rk rnaterial ataupun juga sudah mengalami proses

penresinan sampai rnenjadi bentuk barang jadi sesuai yang iliinginkal oleh

pelanggan. Biasanya dalam proses akhir {finishing') yangdialkukan di CV. Bubut

Setia ialah penggerindingan dan pengecatan namun untuk proses pengkroornan di

luar perusahaan.

2 Teknik Pengemasan Qtack ing)

'feknik pengemasan yang dilakLrkan di CV. Bulrut Setia dilakukan apabila

barang yang di pesan selesai dikerjakan. Pengemasan dikerjakan apabila akan

dikirim oleh perusahaan kepada pelanggan dengan menggunakan kotak atau

kardus biasanya pengiriman ditujukan ke luar kota misalnya pekanbaru, Siantar,

dan Kisaran

3. Menentukan }{arga Produksi

Flarga hasil Produksi akan diberikan kepada pelanggan berdasarkan .

a. Besar kecilnrra diameter benda kerja

b. Modui henda kerja

c. IJahan apa yang digunakan

d Kesulitan dalarn pengcrjaan

e. Lamanya benda kerja dikerjakarr

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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4. Pengendalian Mutu Perusahaan

tJntuk ntenjaga mutu dan juga kualitas barang" CV. Bubut Setia selalu

memperhatikan tingkat toleransi ukuran seperti yang diharapkan oleh pelanggan

serta juga memperhatikan material 5,ang dipakai sehingga sesuai dengan lungsi

benda itu.

F. Bidang Kegiatan di Perusahaan

1. Kepeganaian

Pada suatu perusahaan, kepegarvaian merupakan suatu kompt-rnen yang

dibutuhkan untuk rnenunjang perkembangan Can jalannya perusahaan dan

menjarnin jalannl'a kelancaran produksi. Adapun hal yang dilaksanakan oleh

bidang kepegarvalan daiarn perusahaan antar lain :

a" Melakukan kerja sarna dengan perusahaan lain. baik instansi pemerintah

maupun Su,aSta

b. Mengkoordinir karyarvan yang bekerja

c. Menrperhatikan kualitas kerja

2. lam Kerja Tata Tertib Kerja

a. llari kerja mulai dari Senin sampai Sabtu

b. Efektifjarn kerja

1). Kerla aktif : 08.00 WIB - 12.00 WiB

2).istirahat : 12 00 WIB - 13.00 WIB

3). Kerja aktif : 13.00 WtB - 17 00 WIB

Hal - hal yang penting diperhatikan para pekerja mengenai tata tertib.

antara lain:

a. Karvawan harus sr"rdah berada di kompleks bengkel sebelurn jarn kerja mulai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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b' Karvar,lan tidak dibenarkan untuk rneninggalkan lokasi bengkel sebeluni rvaktu

yang ditentukan. kecuah ada urusan yang urendaciak harus rnendapat izin dari

pirnpinan vang bersangkutan atau yang rnewakili

c' Setelah iarn keria seiesai, karyau,an cliharuskan membersihkan lokasi kerja

rnasing - rnasing

{i. }Ietode Femasaran

L Sasaran i Obiek Pemasaratr

Segmen pasar Yang dilakukan CV. Ilubut Setia adalah perusahaan kecil

dan besar dirnana pemsahaan kecil tersebut nrerupakan pelanggan - pelanggan

harian vang membuat barang produksi dalanr jumlah kecil sedangkal untuk

perusahaan besar seperti P'r. f]uana Rantai Abadi, pl'. Antara, pr. Samudera

Karet, Toko Majestik dan lain lain yang memesan barang produksi dalam iurnlah

rang cukup hanrak.

2^ Teknik Promosi

cv. Bubut Setia tidak melakukan promosi kepada para pelanggan namun

pelanggan yang rnelakukan prornosi kepada pelanggan lainnya melalui mulut ke

mulut vang akan membuat barang, karena mereka tahu kualitas barang yang

pernah dibuat oleh CV. Bubut Seria.

fl. I.aynut Perusahaan

CV. Buhut setia adalah perusahaan ,yang bergerak dibidang pengerjaan

permesinan.. perLrsahaan ini mengerjakan komponen -, komponen mesin t,ang

rnendapat kerusakan, setiap orderan diterima dengan pertirnbangan bahwa

pekerjaan tersebut dapat dilakukan clengan menugunakan mesin - mesin yang acla

di CV Bubut Setia.
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Adapun mesin produksi yang dirniiiki dan clipergunakan oleh CV. Bubut

Setia adalah sebagai berikut:

Tabel 2. I Mesin.
No. Jenis Mesin Jumlah Mesin

1

2.

i

4.

5

5.

7.

Mesin Bubut

Mesin Sekrap

Mesin Frais Horizontal

Mesin Milling

Mesin Gerinda

Mesin Las

Mesin Gergaji Potong

8

I

I

1

2

I

1
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BAB TII

SISTEM KBRJA PERUSAIIAAN

A. Skema Perawatan Pada Mesin Bubut

N

{lambar 3. i. Sker^rra Psrawatan Mesin Bubut

l. !*ttttin* lluintcnana'er ( Perarvatan Rritir"r )

Pera-u,atan rutin yang dilakukan pada mesin bubut adalah sebagai benkut

a. Eretan

b. ('oolant Supply

c" ll'oo{pr-t,tt

d. Chip Pctitt

e. (lhuc'k

f. Baut sarnbungan

\
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? . f)ret,enl ivc X,{ui ntenunce

a. Mingguan: l). Pemeriksaanu/igntent chuck dengan alattliu/ g(tltge

2). Pemeriksaan indikator oli

3). Periksaan tail stctck

b. Bulanan : 1). Pemeriksaan geurbo::r

2). Pemeriksaan motor coolunt

3). Pergantian air cr;orant denga, minvak hromrs sAE 25

4). Pemerik saan ^tp intll e

c. 3 Bulan : l). Ganti oli SAE ,10 ( kapasitas oli g liter )

2). Pemeriksaan instalasi listrik

3). l|merge.ncy ,stop

4). Rruktt ,$,'$tetlt

B. Penjabaran Akibat & Penanganan (Trouble Shootittg)

Tabel 3 1 abaran Akibat dan

1 C oo lanr tidak berfungsi

Pencekam clzucknracet

n Chip pctitz penuh

4 Baut sambungan kendur

Akibat pembekuan
cairan

Adanl'a bram
yang menernpel

Kebanyakan bram

Terjadinva getaran
terhadap tnesin

Adanya gram

irang melekat

lvielakukan
pengadukan
terhadap cairan
Mernbersihkan
pencekam chuck
dengan solar dan
kuas
Membuang dan
mernbersihkan
bram didalam chip
puin
Mengunci baut-
baut -vang
mengalamr'
kelonggaran
N4ernbersihkan
dengan kuas dan

No. 'li'ouhle Slruotittg Penyebab Penanganan

5 Eretan rnengalami kemacetan

2.
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6. ()lu.rck tidak lurus

'l'uil ,gtock tidak lurr"rs

6, (|eu rhox mengalami keausan

9 Motor coolunt tidak berfungsi

Adanya benturan
dengan chuck

Adanya benturan
dengan benda
kerja pada rnata
pahat
Karera kurangnya
pelumasan dan
teqfadi gaya gesek
yang besar
I(arena adanya
kerak pada ruang
motor

solar
Mensetting
kenrbali chuck
detgan dial gauge
Nlensetlitrg
kernbali c'.enter
(titik tengah)
terhadap c:huc:k

fulengganti
geurhrx dengan
yang baru

Membersihkan
kerak pada ruang
motor

secara efisien

C. 5W lH (ll/hat, Wto, Wten, W'hy, Where, How)

,5WlH adalah sebuah istilah yang umum di dunia jurrnalistik, namun ti{ak

hanya dalam duniaiurnalistik. Dalarn setiap penulisan informasi entah itu dalarn

teks berita atau apapun. unsur 5w1Fi yang terdiri dari W'hut, w'here" w/h1t" ff/1gr,

{'[,'ht dan How. dtgunakan untLrk menjamin lrahrva sebuah infbrnrasi dapat

tersarnpaikan dengan baik. f2] f3l.

1" *f'hat ( Apa )

Apa saja yang harus dilakukan pada pemeliharaan mesin bubut adalah

sebagai berikut :

a. Cunakan oli pelumas mesin, pemberian grease harus memakai produk yang

disesuaikan dengan standar pabrik pembuat mesin burbut

b. Setelah mesin br"rbut selesai beroperasi. lakukan pernbersihan bagian rnesin dari

cairan pendingin dan beram hasii potongan. Atur semua handel nresin pada

posisi netral dan matikan sumber tenaga rnesin

c. Tidak dianjurkan rnenggunakan benda keras seperti palu atau memukul benda

secara keras untuk pemasangan benda kerja pada poros mesin bubut
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d' Ketika mesin berclprasi, perhatikan jangan sampai bram ;atuh ke rneja ,resin

dan terbarva eretan mesin.

2. l{'lto ( Siapa )

Siapa yang melaksanakan tugas untuk pemeliharaan mesin bubut. yang

melaksanakan trrurleliharaan pada mesin hubut ialah operator mesin itu seneliri.

3, W4rcn ( Kapan )

Kapan rvaktu pemeliharaan pada mesin bubut dilakukan, pemeliharaan

pada rnesin bubut dilakukan setiap harinya- tetapi ada jr-rga peraw.atan berkala saat

mingguan, bulanan. dan per tiga bLrlan.

4.Wy ( Kenapa )

Kenapa pemeliharaan pada mesin lruburt perlu dilakukan, Kare na agar

mesin bubut tersebut arvet, dan jika tidak dilakukan perar,vatan pada mesin bubut.

maka mesin tidak akan dapat bekerja <iengan maksimal, dan sudah pasti operator

mesin pun tidak nyaman.

5, Where ( Dimana )

Dimana pemeliharaan mesin bubut perlu dilakukan, sudah pasti dilokasi

w-ork,thop yang ada mesin bubut nya, ataupun dirab kampus.

6. How ( Bagaimana )

Bagaimana cara melakukan pemeliharaan pada mesin bubut :

a. Membersihkan chip dari becr dan permukaan mesin, Gunakan kuas yang

lernbut dan ,-ucttttttt cleuner. Catatan. Jangan nrenggunakan hembusan udara

bertekanan dari kompresor

b. Membersihkan chip dari turrel, lutusirtg, komponen vang berpr-rtar dan batang

ulir pernbawa.
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c. Pastikan bahr,r,a perangkat pelin<iung untuk keselamatan ke{a terpasang

dengan haik

d. cek apakah level oli (pelumas) sesuai dengan kapasitas yang ditentukan.
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BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan

Adapun kesirnpulan dari laporan kerja praktek rni ailalah :

l. Mahasiswa praktek mernperoleh banyak ilmu dari tempat praktek industri baik

secara teori rnaupun praktik.

2. Mahasiswa mampu mengenal lebih dalarn tata cara pengoperasian alat produksi

dan melakukan konsep pemeliharaan pada mesin bubut.

3 Den-qan melakukan praktek industri mahasisr.va telah rnendapatkan pengalaman

keria vang nantinya akan nrenjadi bekar di dunia kerja sesungguhnya.

B. Saran

Setelah kurang lebih selanra I bulan kerja praktek melakukan observasi,

pengamatan. dan walvancara selama kerja praktek pada perusahaan CV. Bubut

Setia. Praktikan memberikan saran untuk perusahaan clan saran untuk praklikan

sendiri selaku mahasiswa. Agar dapat berguna untuk membangun kernajuan pada

perusahaan maupun terhadap mahasisrva itu sendiri.
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LAMPIRAl\

Garnbar nresin gergaji

Cambar ruesin bubut minr

Garnbar mesin buhut 4 chuck
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