OPTIMALISASI MESIN GERGAJI BOLAK BALIK MERK GREAT CAPTAIN 1978
DENGAN MATERIAL LOKAL UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN
DI BENGKEL FABRIKASI JPTM FT UNY
Putut Hargiyarto *, Arif Marwanto*, Suyanto*, Prihatno Kusdiyarto* Muntaha*
(*Jurusan Pendidikan.Teknik Mesin FT UNY)
email: putut_hargi@uny.ac.id

ABSTRAK
Mesin gergaji merk Great Captain buatan tahun 1978 yang berfungsi memotong bahan
praktek pengelasan dalam keadaan rusak dan komponen mesin pada hilang sedangkan body
mesin dan sangkan gergaji masih baik. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan teknologi
tepat guna mesin gergaji yang rusak dapat difungsikan kembali dengan menggunakan
komponen dan bahan lokal yang mudah di dapat dan murah.
Adapun langkahnya penelitian membuat desain komponen mesin dan dikerjakan di
bengkel pemesinan dan fabrikaasi. Setelah selesai dilakukan uji coba untuk memotong besi plat
dan mengkaji kinerja mesin, dengan parameter meliputi; ukuran potongan plat strip dan bentuk
potongan.
Hasil optimalisasi mesin gergaji dapat difungsikan kembali seperti semula. Hasil
potongan benda kerja menunjukkan kinerja mesin baik dengan ukuran potongan sesuai
kebutuhan dengan kemampuan memotong bahan lebar 160 mm dan diameter 75 mm, bentuk
potongan lurus dengan panjang langkah 140 mm dan kecepatan gerak gergaji 100 (strok/mnt)
dengan kecepatan potong 43.96 (m/mnt)). Dengan berfungsinya mesin gergaji kebutuhan bahan
plat strip dibengkel fabrikasi dan konstruksi bisa tercukupi.
Kata Kunci:
Modifikasi, Bahan lokal, Teknologi Tepat Guna, Mesin Gergaji Bolak-bolak

PENDAHULUAN
Kebutuhan bahan praktik siap pakai
di bengkel fabrikasi sangat banyak, khusus
praktik pengelasan membutuhkan bahan
plat strip yang banyak dan tebal sehingga
dalam mempersiapkan diperlukan potongan
bahan yang banyak dan waktu yang lama.
Mesin gergaji merk Great Captain buatan
tahun 1978 yang berfungsi memotong
bahan praktek pada saat ini dalam keadaan
rusak dan komponen mesin pada hilang
sedangkan body mesin dan sengkang
gergaji masih baik. Karena vitalnya mesin
gergaji tersebut berdampak pada proses
belajar mengajar menjadi terganggu.
Permasalahan kekurangan bahan praktikum
tersebut bisa diatasi dengan memperbaiki

mesin gergaji yang rusak bisa berfungsi
lagi.
Tujuan
penelitian
ini
adalah
mengembangkan dan memperbaiki mesin
gergaji.
Mesin
gergaji
diharapkan
mempunyai kinerja yang baik dan fungsi
mesin tersebut dapat dipakai kembali.
Perbaikan dilakukan dengan membuat
komponen mesin gergaji great Captain
1978 sesuai dengan bentuk desain dan
fungsinya. Perbaikan bermanfaat bagi
pemenuhan kebutuhan bahan plat strip
untuk praktik pengelasan bisa tercukupi dan
proses belajar mengajar di bengkel fabrikasi
dan kostruksi secara umum dapat berjalan
dengan lancar.
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menggunakan mata berupa piringan yang
berputar ketika memotong. ( Mohd.
Syaryadhi et al,.2007)

Gambar 1 : Hasil Potongan Mesin Gergaji
Mesin Gergaji adalah alat yang
menggunakan logam pemotong yang keras
atau kawat dengan tepi kasar untuk
memotong bahan yang lebih lunak. Macam
macam tipe gergaji mesin antara lain:
1. Mesin gergaji bolak-balik (HacksawingMachine)
Mesin gergaji ini umumnya memiliki
pisau gergaji dengan panjang antara 300
mm sampai 900 mm dengan ketebalan 1,25
mm sampai 3 mm dengan jumlah gigi ratarata antara 1 sampai 6 gigi iper inchi
dengan material HSS. Karena gerakkan
yang bolak-balik, maka waktu yang
digunakan untuk memotong adalah 50%.
(Mohd. Syaryadhi et al,. 2007)
1. Mesin gergaji piringan (Circular Saw)
Diameter piringan gergaji dapat
mencapai 200 sampai 400 mm dengan
ketebalan 0,5 mm dengan ketelitian gerigi
pada keliling piringan memiliki ketinggian
antara 0,25 mm sampai 0,50 mm. Pada
proses penggergajian ini selalu digunakan
cairan pendingin. Toleransi yang dapat
dicapai antara kurang lebih 0,5 mm sampai
kurang lebih 1,5 mm. prinsip kerja gergaji
circular

1. Mesin Gergaji Ukir (Jigsaw)
Jig Saw seringkali disebut gergaji
ukir, karena memang jigsaw adalah sebuah
alat yang dapat digunakan untuk memotong
atau menggergaji (kebanyakan kayu)
dengan bentuk apa saja mulai dari bentuk
kurva yang melengkung-lengkung hingga
yang lurus-lurus. Kelebihan Jigsaw adalah
dapat memotong dengan pola yang tidak
lurus karena gergaji lain rata-rata hanya
bisa memotong lurus-lurus saja. Prinsip
kerjanya gergaji jigsaw bergerak naik turun
saat memotong.
1. Mesin Gergaji pita (Band Saw)
Mesin gergaji yang telah dijelaskan
sebelumnya adalah gergaji untuk pemotong
lurus. Dalam hal mesin gergaji pita
memiliki keunikan yaitu mampu memotong
dalam bentuk-bentuk tidak lurus atau
lengkung yang tidak beraturan. Kecepatan
pita gergajinya bervariasi antara 18 m/menit
sampai 450 m/menit agar dapat memenuhi
kecepatan potong dari berbagai jenis
material benda kerja. (Mohd. Syaryadhi et
al,. 2007)
Bagian bagian utama gergaji mesin
adalah:
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1. Batang ulir untuk mengatur penjepit
benda kerja
2. Ragum benda kerja yang dapat digeser
geserkan
3. Benda kerja yaitu logam besi
4. Daun gergaji untuk memotong benda
kerja
5. Tangkai gergaji yaitu penahan daun
gergaji
6. Engkol tangkai gergaji
7. Pipa alat pendingin
8. Perkakas angkat
9. Saklar On/Off
10. Body mesin
11. Motor penggerak bagian ini adalah yang
paling penting dikarenakan merupakan
penggerak utama pada gergaji mesin

elemen penting diantara keempat elemen
perencanaan simultan.

Perencanaan Bentuk Produk (Embodiment Design)
Perancangan
merupakan
suatu
kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan
dalam
proses
pembuatan
produk.
Perencanaan produk memerlukan beberapa
pertimbangan untuk menentukan keputusan
atau solusi setiap proses perencanaan.
Menurut (Darmawan, 2004), perancangan
itu terdiri dari serangkaian kegiatan yang
beruntun, karena
itu disebut
sebagai
proses
perancangan. Kegiatan
dalam
proses perancangan disebut fase. Fasefase dalam proses perancangan berbeda satu
dengan yang lainya. Metode perencanan
dan perancangan memodifikasi dan
merujuk dari metode perencanaan adalah
membuat perencanaan bentuk. Berdasarkan
kasus masalah yang dihadapi yaitu
perencanaan
produk
mesin
gergaji
pendekatan konsep yang digunakan adalah
perencanaan produk dengan perencanaan
simultan
atau
perencanaan
dengan
pendekatan proses produksi. Konsep
perencanaan simultan terdapat empat
elemen utama, yaitu: fungsi, bentuk,
material, dan produksi. Fungsi merupakan

Menurut Assauri (2004) Manajemen
Produksi adalah kegiatan untuk mengatur
dan
mengkoordinasikan
penggunaan
sumber daya, yang berupa sumber daya
manusia, sumber daya alat dan sumber daya
dana bahan secara efektif dan efisien untuk
menciptakan dan menambah kegunaan
(utility) suatu barang atau jasa. Langkah
untuk perencanaan produk terdiri dari enam
langkah, yaitu:
a. Mencari produk jadi yang tersedia di
pasar
Memilih dan memakai komponen
yang telah tersedia di pasar atau produk
khusus (special product) adalah jauh lebih
murah daripada merancang, mengembangkan dan membuat komponen sendiri,
seperti: bantalan, mur dan baut. Alternatif
memilih produk jadi yang tersedia untuk
memenuhi fungsi komponen merupakan
solusi penting perencanaan produk untuk
menghemat waktu dan biaya produksi.
b. Memilih material dan teknik produksi
Memilih
material
dan
teknik
produksi merupakan alternative kedua
perencanaan produk jika produk jadi hasil
konsep produk tidak di temukan di pasar.
Dalam pembuatan komponen pada mesin

Bentuk

Fungsi

Materiali

Produksi

Produksi = Manufactur + Merakit
Gambar 2: Elemen dasar dalam
perencanaan simultan
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gergaji menggunakan bahan Mild Steel.
Baja ini disebut juga baja ringan (Mild
steel) atau baja perkakas, baja karbon
rendah bukan baja yang keras, karena
kandungan karbonnya rendah kurang dari
0,3% (Hari Amanto, 2003 : 33)
c. Mengidentifikasi komponen-komponen
produk
Identifikasi
komponen-komponen
produk berfungsi untuk memisahkan
beberapa komponen hasil sketsa konsep
produk. Pemisahan komponen-komponen
produk bertujuan untuk mempermudah
proses pemilihan material dan pembuatan
komponen yang sulit berdasarkan fungsi
komponen.
c. Mengembangkan interface atau titik
kontak antara dua komponen.
Mengembangkan interface berfungsi
untuk mengantisipasi interferensi atau
gangguan proses perakitan.
d. Memberi bentuk
Proses pemberian bentuk diharapkan
menghasilkan produk yang memenuhi
tuntutan produk, seperti kuat, stabil, korosi
dan aus yang terjadi dalam batas yang
diijinkan, dan lain-lain.
e. Evaluasi
Evalusi produk dilakukan pada
proses perencanaan produk bertujuan untuk
mendapatkan ketelitian yang lebih baik.
Pada langkah evaluasi dikumpulkan
informasi yang lengkap agar dapat
dibandingkan dengan syarat-syarat pada
spesifikasi perancangan

menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan
mengadakan perbaikan atau penyesuaian
/penggantian yang diperlukan agar supaya
terdapat suatu keadaan operasi produksi
yang memuaskan sesuai dengan apa yang
direncanakan. Pada umumnya sebuah
produk yang dihasilkan oleh manusia, tidak
ada yang tidak mungkin rusak, tetapi usia
penggunaannya dapat diperpanjang dengan
melakukan perbaikan yang dikenal dengan
pemeliharaan (Corder, Antony, K. Hadi,
1992). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan
kegiatan pemeliharaan yang meliputi
kegiatan pemeliharaan dan perawatan
mesin yang digunakan dalam proses
produksi.
Tujuan
pemeliharaan
menurut
Daryus (2008) dalam bukunya manajemen
pemeliharaan mesin yang utama dapat
didefenisikan sebagai berikut:
1. Untuk memperpanjang kegunaan asset,
2. Untuk menjamin ketersediaan optimum
peralatan yang dipasang untuk produksi
dan
mendapatkan
laba
investasi
maksimum yang mungkin,
3. Untuk menjamin kesiapan operasional
dari seluruh peralatan yang diperlukan
dalam keadaan darurat setiap waktu
4. Untuk menjamin keselamatan orang
yang menggunakan sarana tersebut.
5. Fungsi Pemeliharaan menurut pendapat
(Agus Ahyari, 2002) adalah agar dapat
memperpanjang umur ekonomis dari
mesin dan peralatan produksi yang ada
serta mengusahakan agar mesin dan
peralatan produksi tersebut selalu dalam
keadaan optimal dan siap pakai untuk
pelaksanaan proses produksi.
Keuntungan-keuntungan yang akan
diperoleh dengan adanya pemeliharaan
yang baik terhadap mesin, adalah sebagai
berikut:
1. Mesin dan peralatan produksi yang ada
dalam perusahaan yang bersangkutan
akan dapat dipergunakan dalam jangka
waktu panjang,

Pemeliharaan Mesin (Maintenance)
Kata pemeliharaan diambil dari
bahasa Yunani yang artinya merawat,
menjaga dan memelihara. Pemeliharaan
adalah suatu kobinasi dari berbagai
tindakan yang dilakukan untuk menjaga
suatu barang dalam, atau memperbaikinya
sampai suatu kondisi yang bisa diterima.
Menurut Sofyan (2004) pemeliharaan
adalah kegiatan untuk memelihara atau
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2. Pelaksanaan proses produksi dalam
perusahaan yang bersangkutan berjalan
dengan lancar,
3. Dapat menghindarkan diri atau dapat
menekan sekecil mungkin terdapatnya
kemungkinan kerusakan-kerusakan berat
dari mesin dan peralatan produksi
selama proses produksi berjalan,
4. Peralatan produksi yang digunakan
dapat berjalan stabil dan baik, maka
proses dan pengendalian kualitas proses
harus dilaksanakan dengan baik pula,
5. Dapat
dihindarkannya
kerusakankerusakan total dari mesin dan peralatan
produksi yang digunakan,
6. Apabila mesin dan peralatan produksi
berjalan dengan baik, maka penyerapan
bahan baku dapat berjalan normal.

efektif, dan efisien. Dari desain yang sudah
sesuai perencanaan diwujudkan dengan
pembuatan alat / komponen mesin gergaji
Great Captain 1978. Proses selanjutnya
adalah uji coba kinerja mesin gergaji Great
Captain 1978 yang telah dimodifikasi
dengan membandingkan kinerja mesin
gergaji yang setara dengan mesin gergaji
tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di
bengkel Fabrikasi dan Konstruksi, Jurusan
Pendidikan Teknik Mesin UNY yang di
selesaikan dalm waktu 6 bulan.
Prosedur penelitian yang akan di
lakukan adalah:
1. Mengamati
dan
mengidentifikasi
komponen-komponen mesin gergaji
sesuai dengan fungsinya.
2. Merencanakan
dan
mendesign
komponen yang harus dibuat.
3. Mencari produk jadi yang tersedia di
pasar.
4. Memilih material dan teknik produksi
komponen.
5. Mengevalusi produk dilakukan pada
proses perencanaan produk
6. Memasang dan merakit komponen pada
mesin gergaji.
7. Menganalisa kinerja mesin setelah
terjadi perbaikan.
8. Membuat laporan dan menganalisa.
Teknik pengambilan data dilakukan
dengan studi dokumentasi untuk mendapatkan data hasil analisis sehingga didapatkan
rancangan mesin yang aman, berfungsi

Merencanakan pembuatan komponen

mulai
Observasi
Merencanakan dan Mendesign Komponen
Pemilihan material dan peralatan

Pembuatan komponen
Merangkai komponen mesin
Menganalisa kinerja mesin
Membuat laporan
Selesai

Gambar 3: Diagram Alir penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberpa hasil yang dicapai dari
perbaikan mesin gergaji Great Capyain
1978 meliputi: pembuatan ragum, pompa
pendingin coolant serta perhitungan
kecepatan potong.
1. Pembuatan Ragum Mesin Gergaji
Hasil identifikasi ditemukan bahwa
ragum benda kerja mesin gergaji sudah
tidak ada lagi, sehingga perlu dibuat yang
baru. Ragum gergaji terdiri dari beberapa
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komponen antara lain clem/cekam benda
kerja, pengarah clem/cekam benda kerja,
batang ulir tekan, batang pemutar dan
rumah batang ulir. Dari hasil analisa
perencanaan produk ragum mesin dibuat
dengan menggunakan bahan besi mild steel
yang tersedia yang didikerjakan di bengkel
Fabrikasi dan pemesinan antara lain:
a. Cekam benda kerja
Pembuatan cekam benda kerja
menggunakan bahan mild steel berupa plat
strip ukuran 13 x 100 x 200 mm sebagai
penguat atas, plat strip ukuran 8 x 50 x 130
mm sebagai penguat bawah, palat strip
ukuran 15 x 70 x 170 mm sebagai
penampang benda cekam. Dari bagianbagian tersebut dirakit membentuk suatu
cekam benda dikerjakan dengan di las. Di
bagian tengah penguat atas dan bawah di
lubang sebagai tempat pengarah cekam
dengan diamater 20 mm di atas dan 15 mm
yang dibawah.

Gambar 5 : Pengarah dan Pengikat cekam
c. Batang Ulir
Pada penyiapan komponen batang
ulir di gunakan bahan baja ST 60. Batang
ulir dibuat ulir segi empat dengan panjang
440 mm. Batang pemutar dibuat dari besi
mildsteel ukuran diameter 16 mm dengan
panjamg 300 mm. Bagian ujung-ujungnya
dipasang sherklip supaya pemutar tidak
lepas.

Gambar 6: Batang Ulir Segi Empat
d. Rumah Ulir
Bodi mesin gergaji terbuat dari
bahan cor dan mur ulir segiempat dari
mildsteel sehingga harus dibuatkan rumah
ulir yang dipasang pada bodi mesin dengan
di bautkan pada bodi mesin, hal ini untuk
mempermudah perawatan dan apabila dilas
pada bodi yang terbuat dari besi cor akan
cepat patah. Rumah ulir terbuat dari bahan
plat strip ukuran 8 x 50 x 160 mm. Mur
segiempat di buatkan dari bahan mild steel
diameter 45 mm panjang 50 mm. Seperti
gambar di bawah ini.

Gambar 4: Cekam benda kerja
b. Pengarah Cekam
Pembuatan
pengarah
cekam
menggunakan besi mild steel diameter
32 mm panjang 32 mm. Bahan dibuat
bentuk poros bertingkat diameter kecil
25 mm dengan lubang diameter 16 mm
menggunakan mesin bubut. Selain itu
di buat batang ulir bertingkat untuk
mengikat cekam benda kerja dengan
pengarah dengan ukuran panjang 145
mm dengan diameter 25 mm, ujungya
dibuat ulir M 12 sepanjang 40 mm

Gambar 7: Rumah Ulir
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2. Pompa pendingin (coolant)
Pada waktu proses pemotongan
benda kerja diperlukan pendinginan pada
bilah gergaji dengan air cooland agar tidak
panas dan mata gergaji tidak mudah
tumpul. Proses pendinginan mempunyai
nilai ekonomis dan efesiansi pada umur
daun gergajinya lebih lama sehingga
menghemat pembelian daun gergaji. Pompa
yang biasa digunakan sudah rusak dan
untuk membeli dipasaran tidak ada dan
kalaupun ada harga pasti mahal, sebagai
solusi menggunakan pompa aquarium.
Pompa di letakkan pada bak penampungan
coolant dibuatkan yang terpisah dengan
body mesin. Hal ini untuk menjaga pompa
macet yang diakibatkan kemasukan bram
dari bekas. Dari sistem pemisahan air
cooland dengan bak penampung cooland
yang terpisah menjadikan umur pompa
aquarium tersebut lebih lama.

Gambar 8: Batang Engkol
5. Kecepatan Potong
Kecepatan potong adalah suatu harga
yang diperlukan dalam menentukan
kecepatan pada proses penyayatan atau
pemotongan benda kerja. Kecepatan potong
ditentukan oleh jenis alat potong dan jenis
benda kerja yang dipotong.
Rumus Kecepatan potong ( Vs) :
Vs=

π.L.n
1000

(m/mnt)

Keterangan:
L = panjang langkah (mm)
n = strok gergaji langkah/mnt)

3. Kelistrikan
Salah satu kompenen yang sudah
rusak adalah saklar on/off yang berfungsi
untuk menhidupkan dan mematikan proses
pemotongan bahan. Saklar mesin gergaji
yang
awalnya
menggunakan
saklar
mekanik diganti menggunakan saklar
engkol. Kenapa di ganti dengan saklar
engol karena secara fungsional sudah cukup
bagus dan mudah pemakainnya. Selain itu
saklar juga mudah didapat di pasaran dan
harganya juga murah.

Dari hasil perngukuran di peroleh
panjang langkah atau strok mesin gergaji
140 mm.
Vs = (π.140. 100)/1000
= 43.96 (m/mnt)
Faktor yang mempengaruhi
kecepatan potong adalah:
1. Bahan benda kerja.
2. Jenis alat potong.
3. Besarnya kecepatan penyayatan.
4. Kedalaman penyayatan.

4. Tansmisi Kerja
Untuk menggerakkan sengkang/
tangkai gergaji perlu tranmisi gerakan
memutar dari motor berupa batang engkol.
Fungsi dari batang engkol adalah
menggerakkan tangkai gergaji pada proses
pemotongan bahan kerja. Batang engkol
dibuat menggunakan bahan besi mildsteel
dengan ukuran 6 x 35x 350 mm dan besi
diameter 32 mm panjang 10 mm.

dari

KESIMPULAN
Dari optimalisasi mesin gergaji merk
Great Captain 1978 dapat disimpulkan:
1. Pembuatan komponen mesin gergaji
cekam benda kerja, pengarah cekam,
batang engkol tranmisi menggunakan
bahan baja mild steel dan memakai
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komponen murah dan mudah dicari di
pasaran.
2. Sistem pendinginan daun gergaji
menggunakan pompa aquariium dengan
bak coolant terpisah dengan body untuk
mengurangi kemacetan aliran coolant.
3. Mesin gergaji merk Great Captain dapat
di fungsikan kembali dengan panjang
langkah 140 mm dan kecepatan gerak
gergaji
100
(strok/mnt)
dengan
kecepatan potong 43 (m/mnt).
4. Proses belajar mengajar di bengkel
fabrikasi dan konstruksi berjalan dengan
lancar dan dapat mendukung penelitian
dosen dan mahasiswa.
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