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BAB I 

PERALATAN PELURUSAN DAN PENYETELAN KERATAAN 

 
Tujuan Pelajaran  

Mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi perlengkapan pelurusan dan penyetelan 

kerataan. 

Kriteria Penilaian 

Menyebutkan peralatan yang digunakan dalam prosedur dasar pelurusan dan 

penyetelan kerataan.  

 

1.1 Pengenalan Toolkit , Testing Tools dan measuring tools 

1.1.1  Kunci pas (Spanners/Wrenches) 

  Kunci pas adalah satu jenis yang paling umum dari hand tools. Mereka 

digunakan untuk memutar, digunakan untuk memutar pengikat berderat dan 

tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kunci pas dirancang untuk 

pengoperasian dengan mudah atau untuk tujuan khusus. 

  Sebuah kunci pas digunakan dengan menarik tangkainya. Ini adalah metoda 

yang paling aman karena ia mengurangi resiko terbenturnya tulang jari saat mur 

longgar.  Menyeimbangkan diri kita saat menarik untuk menghindari cidera jika 

kunci pas terlepas.  Kedua tangan harus digunakan pada kunci pas yang besar. 

Ada empat jenis dasar dari kunci pas: 

1. kunci pas (open ended spanner/wrench) 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Kunci pas tunggal (Single open ended spanner/wrench) 

 
 Kunci pas tunggal  sangat mudah digunakan sebagaimana ia dengan cepat 

dimasukkan dan dicabut dari kepala baut atau dari mur.  Kunci pas sangat ideal 

untuk baut atau mur yang telah dilonggarkan.  Kunci pas tunggal umumnya 

dalam konstruksi kuat dan ia hanya dibuat dalam ukuran yang lebih besar.  

Mereka dibuat dengan metoda cetak (drop-forged) dengan menggunakan baja 

campuran (alloy) atau baja yang memiliki daya regang tinggi (high tensile steel).  

Jenis kunci pas ini digunakan untuk konstruksi berat atau pengerjaan mesin-
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mesin besar.  Kekencangan maksimum dari hasil normal dengan penggunaan 

kunci jenis ini dapat diperoleh dengan memukul gagangnya dengan palu. 

Jenis kunci pas tunggal adalah kunci podge seperti yang diperlihatkan dalam 

Gbr 1.2. Jenis kunci ini digunakan secara luas pada bangunan dan industri 

konstruksi. Ia memiliki gagang dengan ujung yang runcing. Ujung runcing 

digunakan untuk meluruskan lobang dalam pemasangan baut sebelum baut 

dapat dimasukkan. 

 
  
 
 
 
 
Kunci pas ganda (Double open end spanners/wrenches) memiliki ukuran yang 

berbeda dari kedua mata kuncinya dan tersedia dalam berbagai tingkat ukuran.  

Walaupun sebagian besar kunci pas memiliki kepala yang terset dengan sudut 

15°, sebagian lagi memiliki 22½°.  Pengaturan tersebut memudahkan pemutaran 

penuh pada fastener dalam langkah pemutaran kunci pas untuk mendapatkan 

jepitan yang pas pada mur. 

2. Kunci ring / kunci kotak (ring spanner/box wrench) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Beberapa keuntungan dalam penggunaan kunci ring /kunci kotak 

Kunci ring/kunci kotak (A ring spanner/box wrench) akan menjepit semua sisi 

dari baut atau mur jika dimasukkan dengan benar.  Jenis kunci ini mendukung 

kekuatan dan keamanan jepitan pada mur atau baut.  Kunci ring mempunyai 

pinggiran yang tipis yang membuatnya bisa digunakan pada tempat baut atau 

mur dimana kunci pas tidak bisa dimasukkan.  Tangkai kunci ring di atur untuk 

mendukung celah (clearance) jari tangan atau menghilangkan halangan lainnya 

(lihat Gambar 1.4). 

Gambar 1.2 Kunci pas Podge                      
Gambar 1.3 Kunci pas ganda  

(Double open end spanner/wrench) 
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Gambar 1.5 Kunci Pas Kombinasi (Combination spanner/wrench) 

Kunci pas kombinasi mempunyai kedua keuntungan masing-masing dari 

kunci pas dan keuntungan kunci ring.  Kedua ujung (mata kunci) dari kunci 

kombinasi memiliki ukuran yang sama untuk kepala baut atau mur.  Bagian kunci 

ring digunakan untuk melonggarkan mur atau baut yang masih kencang dan 

bagian kunci pas digunakan untuk mengeluarkan mur dengan cepat. 

 

Gambar 1.6 penggunaan yang benar dari kunci kombinasi 

3. Kunci socket (socket spanner/wrench) 

Sebuah kunci socket harus digunakan bilamana memungkinkan 

sebagaimana ia di dukung dengan jepitan yang lebih positif dari semua kunci. 

Kunci socket tersedia dalam jenis 6, 8 dan 12 segi (point) seperti terlihat dalam 

Gambar 1.7 Socket yang enam segi adalah yang paling kuat. Ini membuatnya 

cocok untuk penggunaan dengan perangkat tumbuk (impact drives). Karena 

pinggiran yang tipis maka yang dua belas segi tidak sekuat socket yang enam 

segi. Socket yang dua belas segi dapat dengan mudah rusak jika digunakan 

dengan peralatan tumbuk. 
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Gambar 1.7 Jenis-jenis kunci  socket 

 
Kunci sockets dibuat untuk mempermudah pemutar persegi empat termasuk 

pemutar (drive) dengan perangkat tumbuk (impact drivers). Tiga ukuran paling 

umum adalah persegi 3/8” untuk ukuran menengah (medium) untuk penggunaan 

ringan, persegi 1/2” untuk penggunaan umum-termasuk aplikasi untuk otomotif, 

dan persegi 3/4” untuk aplikasi penggunaan berat-termasuk untuk tractor dan 

mesin-alat berat. 

Terdapat beberapa jenis pemutar socket (socket drivers) dan perangkatnya 

yang tersedia untuk digunakan pada socket.  Beberapa diantaranya terlihat 

dalam Gambar 1.8.  Sockets dan perlengkapannya digunakan secara luas 

dengan mekanis karena pertimbangan kecepatan putaran dan perangkat ikutan 

yang mendukungnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8 Pemutar Socket dan perlengkapannya 

 

 

 

socket 6 segi
  

socket 12 segi

 
socket 8 segi 
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4. Kunci tabung (tube spanner/wrench.) 

Kunci tabung adalah tabung yang memiliki ujung khusus untuk dicocokkan 

dengan segi enam dari kepala baut atau mur.  Ia dibuat untuk digunakan pada 

mur atau baut yang terdapat dalam tempat yang tertutup atau dimana mur yang 

akan dibuka tidak bisa dimasuki socket karena kelebihan ujung baut.  Dua lobang 

pada sisi samping di peruntukkan bagi tangkai (tommy bar) untuk memutarnya.  

Kunci tabung sering lebih disukai dari kunci kotak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.9 Penggunaan kunci tabung (Use of tube spanner/wrench) 

 
1.1.2  Tang dan Kunci-kunci (Pliers & Wrenches) 

1. Tang Kombinasi (Combination Pliers) 

Tang ini adalah jenis yang paling umum digunakan dalam pekerjaan 

otomotif, kelistrikan (electrical) dan pekerjaan teknik umum.  Tang ini memiliki 

rahang datar yang kuat yang bergerigi untuk menjepit, sedikit cekung yang 

bergerigi untuk menjepit pipa atau benda kerja bundar.  Bagian lain dari sisi 

rahangnya adalah bersisi pemotong yang berfungsi untuk memotong kawat lunak 

seperti kawat tembaga, kawat aluminium dan kawat kuningan.  Sebagian besar 

tang kombinasi juga memiliki sepasang pemotong yang digunakan untuk 

memutus atau menggunting kawat baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Tang Kombinasi (Combination pliers) 
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2. Tang Penjepit Circlip/Tang Snap Ring 

Tang circlip atau tang snap ring adalah tang untuk penggunaan khusus yang 

digunakan untuk memasang dan mengeluarkan circlips/snap rings.  Circlips/snap 

rings digunakan untuk menempatkan part dalam suatu pemasangan. Jenis tang 

ini pisahkan dari jenis yang digunakan untuk memasang dan mengeluarkan 

circlips/snap rings dari jalur yang berada didalam lobang dan untuk memasang 

dan melepaskan circlips/snap rings bagian luar pada alurnya yang terdapat pada 

shaft. 

Gambar 1.11 Internal and  external circlip/snap ring pliers 

3. Tang Jepit berkunci (Lock Grip Pliers (Vice Grips)) 

Jenis tang ini menggunakan prinsip toggle untuk mengunci rahang pada 

posisi menjepit. Dengan merubah sekrup setelan, maka pembuka rahang dari 

tang ini dapat disetel untuk ukuran yang berbeda. Pertimbangan kekuatan dapat 

digunakan saat tang ini sedang dipakai untuk menjepit. Untuk alasan inilah maka 

kadang-kadang tang ini dikenal dengan ragum penjepit.  Tuas toggle harus 

dioperasikan untuk melepas jepitan dari tang ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Tang Jepit Berkunci (Lock grip pliers) 

 

 

 

 

 

 

Tang untuk circlip bagian dalam Tang untuk circlip bagian 
luar 
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4. Kunci Momen/Kunci Torque 

Gambar 1.13 Jenis Kunci Momen /Kunci Torque 

 

Kunci Torsi adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk baut atau mur 

yang dikencangkan dengan ukuran tensi kekencangan yang akurat. Sebelum 

sebuah kunci tensi digunakan, periksa bahwa ulir baut bersih dan dalam kondisi 

yang baik. Pastikanlah selalu bahwa socket dengan ukuran yang tepat terpasang 

dengan betul dan juga bersih serta dalam kondisi yang baik. Pastikan bahwa 

penahan (detent) atau pin tanda telah ditekan dan lalu menyetel kunci pada 

setelan yang diinginkan. Perlahan-lahan tarik kunci sampai tensi yang benar 

telah dicapai. Ini akan ditunjukkan dengan lepasnya penahan (detent) atau pin 

tanda dengan tiba-tiba oleh tekanan pegas dengan bunyi “click”. Setiap 

penggunaan kunci ini, maka detent pin harus di set ulang dengan menekannya 

masuk dan tertahan di tempatnya. Jenis kunci ini kadang-kadang lebih mengarah 

sebagai kunci signal. 

Jenis lain dari kunci torsi adalah jenis yang torsinya langsung terbaca seperti 

yang tampak dalam Gambar 1.13.b Jenis ini memiliki skala dan penunjuk untuk 

pembacaan langsung kekuatan yang di aplikasikan. Pengukuran untuk kunci 

torsi/torque bisa Newton metres (Nm) untuk kunci metric dan pounds force/foot 

(lbf/ft) atau foot pounds untuk kunci British. 

5. Kunci Segi Enam/Kunci Allen (Hexagon/Allen Key Wrench) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 Hexagon key wrench  

(a) 
Kunci Momen /Kunci Torque  (signal 

type) 

(b) 
Kunci Torsi/Torque jenis terbaca 

langsung 
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Jenis kunci ini menggunakan segi enam untuk memutar socket kepala 

sekrup. Kepastian bahwa socket sekrup bersih dan dengan ukuran yang tepat 

dari kunci merupakan sesuatu yang penting karena untuk menghindari slip 

(terlepas).  Jika ujung kunci telah aus atau telah menjadi bundar maka ia harus 

diganti. Kunci segi enam (Hexagon key wrenches) juga dikenal dengan nama 

kunci “Allen” atau kunci “Unbrako” setelah nama pabriknya. 

Beberapa jenis kunci ini memiliki ujung berbentuk bundar (ball shaped end) 

yang membuat kunci dipasang pada lobang bersegi enam tanpa harus betul-

betul selurus dengan kepala socket. Mereka sangat berguna untuk memasang 

sekrup pada lokasi yang tertutup atau tempat yang sulit memasukkan sekrup.   

6. Kunci Pipa (Stillson Wrench) 

Jepitan pada pipa akan meningkat manakala kekuatan lebih ditingkatkan 

untuk melonggarkan atau mengencangkan pipa pada dratnya.  Mur setelan dan 

pemindah rahang memungkinkan pemakai untuk menjepit dan memutar pipa 

dalam tingkat ukuran yang lebih besar.   

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.15 Stilton atau kunci pipa 

 
Rahang kadang perlu dibersihkan untuk mengeluarkan kotoran, gemuk 

(grease) dan cat (paint) yang melekat pada gigi yang menyebabkannya slip.  

Untuk mencegah cidera diri adalah penting untuk mengikir kekasaran yang 

ditinggalkan pada keliling pipa setelah pemakaian kunci ini 

7. Kunci Inggeris (Adjustable Spanner/Wrench) 

Kunci Inggeris adalah kunci yang paling populer dalam pekerjaan teknik.  Ia 

adalah alat yang mudah dibawa dan aman jika digunakan dengan benar 

sebagaimana satu kunci inggeris dapat digunakan dalam berbagai ukuran kepala 

baut atau mur karena dapat diatur tingkat bukaan rahangnya. 

 

 

 

 

 
Gambar 1.16 Adjustable spanner/wrench 
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Setel rahang kunci untuk dipasang pada mur yang terpasang kuat. Pasang 

kunci pada mur sehingga beban berada pada rahang yang tidak bergerak seperti 

dalam Gambar 1.17 dan lalu tarik kunci kearah anda. Pastikan bahwa kunci tidak 

slip atau terlepas yang dapat menyebabkan cidera karena kunci terlepas secara 

tiba-tiba karena mur telah longgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.17 Mengencangkan mur dengan aman dengan  

sebuah kunci inggeris (adjustable spanner/wrench) 

8. Kunci “C” atau Kunci Kait (Hook Spanners/ Spanner Wrenches) 

Kunci “C” atau kunci kait yang paling umum digunakan dalam pekerjaan 

teknik untuk memutar pada fungsi khusus yakni mur bercelah. Jenis kunci ini 

sering disuplai ikut bersama dengan peralatan untuk melakukan penyetelan pada 

mesin. Mereka tersedia dengan ukuran yang sesuai seperti tampak Gambar 1.18 

(a). Jenis dapat disetel seperti tampak pada 1.18 (b). Jenis ini sesuai dengan 

sebuah tingkatan diameter mur. 

 
Gambar 1.18 Kunci “C” atau Kunci Kait  

 
Pastikan selalu bahwa pengait dari kunci telah terpasang dengan tepat pada 

celah mur. Bagian yang berbentuk huruf “C” harus menempel pada keliling mur 

pada arah kemana mur akan diputar. 

1.1.3  Obeng (Screw Drivers) 

Obeng (Screw Drivers) digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan 

sekrup.  Mereka adalah bagian yang penting dari perangkat perkakas teknik. 

 

Jenis tetap (Fixed type) Jenis Setelan 
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Sebagaimana dengan hand tool lainnya, maka obeng dipasarkan dengan tingkat 

ukuran dan jenis yang luas, masing-masingnya dengan aplikasi yang tertentu. 

Jenis standard obeng (screw drivers) terbuat dengan mata datar untuk 

memantapkan mata obeng dengan celah kepala sekrup. Mereka dibuat dengan 

gagang dari logam, kayu atau bentukan pembungkus dari material yang dibentuk 

sedemikian rupa sehingga enak untuk di genggam untuk memutar. Jenis tangkai 

obeng yang langsung dari ujung mata obeng terus kegagang. Hanya jenis ini 

yang gagangnya memungkinkan untuk dipukul dengan palu untuk melonggarkan 

sekrup yang terlalu kuat terpasang. 

1. Obeng Standar (Standard Type Screw Driver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.19 Dua jenis obeng standar 

2. Obeng bertangkai Pendek (Stumpy Screw Driver) 

Obeng stumpy memiliki gagang dan tangkai yang sangat pendek.  Ia 

dirancang untuk digunakan pada ruangan yang tertutup atau sempit.  Jenis 

obeng ini tersedia dalam berbagai bentuk mata obeng apakah datar atau bentuk 

mata Phillips.  Beberapa diantaranya juga memiliki tommy bar untuk penggunaan 

dengan ekstra kekuatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.20 Obeng Stumpy 
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3. Obeng Offset (Offset Screw Driver) 

Obeng offset terdiri dari sebuah besi bar yang dilengkung dengan bentuk “L” 

pada setiap ujungnya. Beberapa jenis memiliki ujung tip yang datar pada salah 

satu ujungnya dan ujung tip yang untuk sekrup kepala Phillips pada ujung yang 

lainnya. Jenis yang lain memiliki jenis ujung tip yang sama pada kedua ujungnya 

dan di set dengan sudut yang berbeda untuk membuatnya dapat diputar 

seperempat putaran saat mengencangkan sekrup. 

Obeng Offset berguna untuk pekerjaan dalam ruang tertutup. Kehati-hatian 

diperlukan saat menggunakan jenis obeng ini karena ia mudah slip dan dapat 

menyebabkan cidera diri. 

 

 

 

 

 
Gambar 1.21 Offset screw drivers 

 

� Celah Kepala Baut Sekrup (Recessed Head Screws) 

Illustration pada Gambar 1.22 memperlihatkan berbagai macam celah 

kepala baut sekrup yang digunakan dalam pemasangan berbagai jenis peralatan 

(equipment). Celah kepala obeng sangat populer karena penggunaannya 

dengan alat pemutar bertenaga (power drivers). Pemutar bertenaga (Power 

driven) untuk sekrup ini untuk mempercepat pemasangan. Adalah sangat penting 

bahwa obeng yang tepat harus dipilih untuk mencegah cidera diri atau kerusakan 

pada celah kepala baut sekrup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.22 Jenis atau bentuk Celah Kepala baut Sekrup 

� Keamanan menggunakan obeng (Screw Driver Safety) 

Saat menggunakan obeng pastikan bahwa menggunakan kedua 

tangan.Untuk mengurangi resiko cidera diri, gunakan satu tangan untuk menjaga 
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mata obeng tetap dan tangan yang satunya lagi untuk menggenggam gagang 

obeng. Illustrasi pada gambar 1.23a memperlihatkan penggunan yang aman 

untuk menahan obeng.   

Selalu memeriksa mata obeng apakah tetap dalam kondisi yang baik dan 

akan terpasang dengan benar pada celah kepala sekrup (lihat Gambar 1.23b). 

Celah atau ceruk kepala sekrup harus bersih dan bebas dari cat untuk 

menghindari slipnya obeng.  

 

1.1.4  Alat Penekan (Forcing Tools) 
Alat penekan digunakan untuk menyalurkan kekuatan (forces) yang dapat 

membantu saat melakukan pemasangan dan pembongkaran komponen.  

Sebuah alat pemukul (forcing tool) dapat digunakan untuk membantu dalam 

meluruskan dan menyetel komponen sehingga memungkinkannya untuk 

dipasang bersama.  Contoh paling mudah dari alat pemukul adalah palu 

(hammer).  Ia menciptakan jenis kekuatan ketukan yang banyak dipergunakan.   

Alat penekan lain yang menggunakan tangkai sebagai perangkat untuk 

meningkatkan kekuatan (force) yang digunakan dengan tangan.  Pinch bar dan 

pry bar adalah dua contoh yang umum.  Kekuatan (forces) adalah 

memungkinkan saat dibantu dengan peralatan mekanis atau hydraulic.  Contoh 

untuk ini adalah penarik bearing atau penarik roda gila (wheel puller) dan 

portable hydraulic power unit. 

1. Engineers Hammer 

Engineers hammers dapat bermacam ukuran kepala dan bentuknya.  

Mereka dibuat dari baja untuk alat bertingkatan tinggi dan tersedia dalam 

berbagai tingkatan berat.  Yang paling ringan digunakan untuk menyalurkan 

Gbr. 1.23a 
Genggaman yang benar saat 

menggunakan obeng 

Gbr. 1.23b 
Pemasangan ujung mata obeng (tip obeng) 

kedalam celah kepala sekrup 
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hantaman ringan untuk sebuah prick punch untuk penandaan (marking out).  

Palu (hammers) yang besar digunakan  menyalurkan hantaman dengan  tenaga 

besar yang dapat merubah bentuk sebuah keping logam. 

Sebuah palu (hammer) memiliki dua permukaan yang di perkeras.  

Permukaan yang besar digunakan untuk pekerjaan yang umum sementara yang 

berujung peen digunakan untuk pekerjaan keling (riveting). 

 

 
Gambar 1.24 Tiga jenis engineers hammer 

 
Engineers hammer yang paling umum adalah yang berkepala jenis ball 

peen.  Jenis ini terdapat berbagai jenis ukuran dan berat, yang terbesar 

digunakan untuk menyalurkan hantaman keras yang diperlukan untuk 

melengkungkan logam, sementara hammer kecil akan digunakan dalam 

pembuatan tanda untuk memukul center atau prick punch.  Palu berujung ball 

peen digunakan membulatkan ujung keling (cylindrical rivets). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.25 (a) Ball peen hammer  
(b) Penggunaan ball peen hammer untuk keling (riveting)  

 
Dua jenis lain dari kepala  palu (hammer head) adalah cross peen dan 

straight peen.  Keduanya terlihat dalam Gambar 1.24.  Keduanya digunakan 

untuk mengeluarkan logam dari satu arah. 

2. Palu (hammer) Kepala Lunak (Soft Faced Hammer) 

(a) 

(b) 
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Palu kepala lunak dibuat untuk digunakan dalam pemanfaatan jenis 

kekuatan ketukan/tekanan tanpa menimbulkan kerusakan atau bekas pada 

permukaan pada komponen. Jenis ini dibuat ari material yang lebih lunak dari 

pada material yang di peruntukkan bagi palu baja (engineers hammer). Untuk 

material seperti kulit, plastik dan timah adalah yang paling umum di peruntukkan 

dalam pemakaian palu kepala lunak (soft faced hammer). Palu kepala lunak (soft 

faced hammers) terkecil memiliki permukaan yang dapat di perbaharui yakni 

yang terbuat dari plastik atau nylon.   

 

 

 

 

 
Gambar 1.26 Soft faced hammer 

3. Pinch Bar dan Pry Bar 

Bentukan khusus dari batang baja yang digunakan untuk penggunaan 

kekuatan yang dapat diatur dengan bantuan tangkainya (leverage). Mereka 

dirancang untuk memisahkan komponen dan untuk memindahkan atau mengatur 

posisi komponen. Batang baja tersebut dibuat dengan jenis baja khusus yang 

kaku dan tahan lengkung. 

Pinch bar di illustrasikan pada Gambar 1.27 masing-masing ujungnya 

berbentuk baji (wedge shaped). Satu ujung berbentuk engkol atau di bengkok 

untuk mendukung sudut pengangkatan. Jenis ini paling banyak digunakan untuk 

mengangkat objek yang berat. 

Pry bar memiliki satu ujung berbentuk baji (wedge shaped) dan sebuah 

ujung runcing seperti tampak dalam Gambar 1.28. Pry bars normalnya digunakan 

pada pekerjaan jalur perpipaan dan pekerjaan konstruksi. Ujung runcing 

dimasukkan kedalam lobang baut dari sebuah pemasangan sebelum baut 

tersebut dipasang. Maka lobang dapat diangkat dengan menggunakan batang 

tersebut sebagai tuas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.27 Pinch bar Gambar 1.28 Pry bar 
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4. Penarik Bearing (Bearing Pullers) 

Alat penarik bearing adalah perkakas tangan membuat penggunaan bantuan 

mekanis untuk mendukung kekuatan yang cukup besar untuk mengeluarkan 

komponen seperti roda gila (wheels) bearing atau komponen lain yang terpasang 

kuat pada shaft atau pada rumah bearing. Ia digunakan saat kekuatan yang kuat 

dan terkendali yang diperlukan. Penarik bearing membuat penggunaan kekuatan 

mekanis yang di dukung oleh pemutaran baut sekrup pada murnya. 

Alat penarik bearing dirancang untuk memastikan bahwa kekuatan yang 

digunakan sedemikian rupa sehingga komponen dapat tergelincir keluar dari 

shaft tanpa membuatnya keluar dengan miring atau “rusak (cocked)”. Sebuah 

bearing bisa sangat sulit untuk dikeluarkan jika ia terpasang miring. Kerusakan 

pada shaft atau bearing akan mungkin terjadi. Gambar 1.29 memperlihatkan 

contoh khas dari sebuah jenis sekrup penarik bearing. Beberapa perbedaan jenis 

penarik bearing dan perlengkapannya telah tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.29 Screw type bearing puller 

 

5. Portable Hydraulic Power 

Unit portable hydraulic power pada prinsipnya sama dengan dongkrak 

hidrolis (hydraulic jack). Cairan yang terbendung tidak bisa dimampatkan atau di 

bekukan kedalam ruangan yang lebih kecil. Dongkrak hidrolik dan portable power 

unit yang masing-masing memiliki selinder hidrolik kecil dimana pompa dan 

pengaturnya (driven) dengan tangan melalui sebuah tuas yang dioperasikan 

dengan tangan.  Cairan hidrolik (oli) disalurkan ke sebuah ram hidrolik yang 

mampu untuk menyalurkan kekuatan yang sangat besar. Tuas, pompa dan 

selinder pengangkat dikombinasikan dalam satu unit dongkrak hidrolik. 
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Silinder pompa dan silinder power dihubungkan satu sama lain dengan 

selang hidrolik. Sebagaimana pompa mulai bekerja maka selang menyalurkan 

cairan hidrolik dengan tekanan menuju ram silinder power. Maka ram bergerak 

keluar (seperti, mengembang) selama pemompaan berlanjut.   

Saat pompa berhenti ram tetap berlanjut. Pembukaan valve pada badan 

pompa membuat cairan hidrolik mengalir kembali kedalam pompa. Portable 

hydraulic power unit pada Gambar 1.30 memperlihatkan silinder pompa dan 

silinder power dengan selang tersambung.  Portable hydraulic power units dapat 

di supply dengan tempat pemasangan (attachments) untuk membuatnya dapat 

digunakan untuk tingkat pekerjaan yang lebih meluas. 

Portable hydraulic power units sering dikenal dengan nama dagangnya 

(seperti ; Port-a-power, Enerpac, dll.)  Mereka sangat berguna dalam keadaan 

darurat dimana satu bagian harus dikeluarkan dengan suatu kekuatan, atau 

dimana struktur kelompoknya perlu pelengkungan atau pelurusan dan untuk 

mengangkat sesuatu yang berat atau mendongkrak. Terdapat tempat 

pemasangan atau dudukan (attachments) untuk merubah portable hydraulic 

power unit menjadi sebuah penekan hidrolik atau menjadi perkakas lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.30 Portable hydraulic power unit 

 

1.1.5 Perkakas Tumbuk (Punching Tools) 

Punching adalah satu proses dari melobangi atau memberi tanda pada 

material untuk mendapatkan sebuah bentuk atau lobang. Material yang bisa di 

punched termasuk logam seperti baja, kuningan, aluminium dst.   

Dalam beberapa contoh dari punching, material dirubah bentuknya dengan 

sebuah alat punching yang dipukul/di tumbuk kebawah dengan palu. Contoh 

umum dari alat untuk merubah bentuk adalah center punch dan wad punch. 

Jenis lain dari punch adalah digunakan untuk menuntun dalam mengeluarkan 

yang melengket dengan kuat dari bagian-bagian mesin seperti penempatan pins, 

taper pins dan dowel pins.   
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Menumbuk (Stamping) adalah proses menggunting untuk mengeluarkan 

sebagian dari benda kerja untuk membuat lobang pada material. Karena 

besarnya kekuatan yang diperlukan untuk menumbuk maka suatu bentuk 

bantuan mekanikal atau hydraulic biasanya dibutuhkan. Contoh untuk alat yang 

melakukan proses stamping adalah ratchet action punch dan fly-press. 

1. Center Punch 

Center punch adalah perkakas tangan yang berujung tajam dan tirus 

(meruncing.  Kepala dari punch dirancang untuk dipukul dengan palu.  Ujung 

bawahnya dibuat untuk dapat menerobos permukaan logam dengan cukup 

sehingga meninggalkan tanda yang sesuai.  Center punch digunakan untuk 

membuat tanda (marking out) dan membantu untuk menentukan lokasi ujung 

mata bor dimana ia akan memulai melakukan pemotongan. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.31 Center punch 

 

2.  Wad Punch 

Wad punch adalah punch pelobang yang dirancang untuk menembus 

material lunak.  Ia memiliki mata pemotong di seluruh bagian pinggirnya  dan 

secara normal digunakan untuk membuat lobang pada material gasket seperti 

kulit, karet, gabus, kardus (cardboard), kertas dan semacamnya. Wad punches 

tersedia dalam ukuran diameter antara 5 mm dan 40 mm (3/16" - 1½"). 

Material yang akan di lobangi harus diletakkan diatas permukaan yang 

keras. Serbuk yang berbentuk papan keras adalah pendukung yang sesuai 

karena ia kuat dan tidak akan merusak mata pemotong wad punch.   

Pasang punch secara vertical diatas lokasi yang akan di lobangi. Pukulan 

pada Wad punch dengan palu akan menyebabkannya memotong sebentuk 

potongan dari material.  Wad punch yang lebih kecil cenderung untuk tersumbat 

oleh potongan-potongan. Maka ia harus selalu dibersihkan dari waktu ke waktu 

dengan batang kuningan tipis untuk menjaga agar pemotongannya tetap baik. 
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Gambar 1.32 Wad punches 

 

3.  Pin Punches 

Pin punch digunakan untuk mengeluarkan penahan (pins) dan memasang 

dowels pada benda kerja atau pada pemasangan mesin. Punch dibuat dari 

logam keras dan dibuat untuk dipukul dengan palu. Pin punch memiliki ujung 

yang panjang dan ramping dan hampir paralel. Mereka terbuat dengan beberapa 

ukuran yang berbeda dan tersedia dalam bentuk set. Pin punch dirancang untuk 

menyalurkan ketukan dari palu ke ujung yang bersentuhan dengan pin atau 

dowel yang akan dikeluarkan. Kehati-hatian harus dilakukan untuk mencegah 

kerusakan benda/komponen yang akan. Kerusakan pin dapat menyebabkannya 

sulit untuk dikeluarkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.33 Pin Punch 

4. Starter Drift Punch 

Starter drift punch adalah mirip dengan pin punch tetapi ia lebih keras dan 

desainnya. Ia dirancang khusus untuk melonggarkan pin yang terpasang kuat. Ia 

biasanya berguna untuk melonggarkan pin yang tirus. Setelah melonggarkan, pin 

tirus bisa dikeluarkan dengan sebuah pin punch. Starter drift punch memiliki 

ujung yang panjang dan ramping dan tirus kearah depan dari gagang. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.34 Starter drift punch 

 
1.2  Alat Penguji (Testing tools) 

Terdapat banyak alat didalam bengkel yang digunakan untuk menguji atau 

memeriksa komponen. Bagian ini memperkenalkan dan menguraikan 

penggunaan beberapa alat penguji yang lebih umum yang anda akan gunakan. 
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Alat penguji secara normal tidak memiliki tanda-tanda tingkatan dan tidak dapat 

digunakan untuk pengukuran.  Mereka hanya digunakan untuk membandingkan 

ukuran,sudut atau bentuk. 

1.2.1 Pengukur Celah (Feeler Gauges) 

Pengukur celah (feeler gauges) terdiri atas satu set pisau baja keras atau 

lembaran yang digabung bersama pada ujungnya dengan bersatu pada sisi-

sisinya. Setiap lembar terbuat dengan ketebalan yang berbeda dan di beri tanda 

untuk memperlihatkan ukurannya. Lembaran tersebut dapat digunakan secara 

tunggal atau secara kombinasi untuk memperoleh ukuran yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.35 Pengukur celah (Feeler gauges)  

 

Feeler gauges digunakan dalam bengkel saat : 

• melakukan penyetelan (setting) posisi peralatan. 

• Menyetel kelonggaran (clearances) bagian-bagian mesin. 

• memeriksa keausan di antara komponen. 

• menentukan lebar sebuah celah sempit atau alur. 

Penggunaan yang umum lainnya dari pengukur celah (feeler gauges) adalah: 

• menyetel kelonggaran valve pada mesin (setting valve clearance on an 

engine) 

• menyetel celah busi atau celah titik api (points gap) pada sebuah mesin. 

• setting clearance gaps on machine components. 

Saat menggunakan Feeler gauges anda harus berhati-hati agar tidak 

merusak pisau pengukur. Kehati-hatian harus dilakukan saat menggunakan 

pisau yang tipis. Jangan pernah mencoba untuk menutup pisau yang tipis 

dengan secara terpisah-pisah. Mereka harus berada diantara beberapa pisau 

yang lebih tebal sebelum memasukkannya (menutupnya) kedalam tempatnya. 

Benturan/ketukan keras pada pisau harus dihindari.  Selalulah membersihkan 

dan melumasi pisau-pisau Feeler gauges untuk mencegah karatan. 
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Gambar 1.36 Memeriksa kelonggaran dengan feeler gauges 

 
 

1.2.2  Alat pengukur gerigi drat (Screw Pitch Gauges) 

Alat ukur gerigi digunakan untuk mengetahui keakuratan gerigi dari ulir. Alat 

ukur ini terdiri atas satu tempat dari baja yang berisi sejumlah lembaran yang 

disatukan ujungnya. Setiap lembaran memiliki gigi yang mengacu pada gerigi 

drat-ukuran untuk masing-masing di terakan/kalibrasi pada setiap 

lembaran.Tempatnya diberi tanda untuk mengenal jenis atau seri ulir (dalam 

metric, British dan BA) dan tingkatan pitch-nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.37 Pengukur gerigi drat  (dalam metric) 
 

Bilamana menggunakan pengukur gerigi drat (screw pitch gauge) : 

• pilih alat pengukur yang sesuai (metric or British) dari set alat ukur gerigi. 

• pilih lembaran yang tampak sama dengan gerigi ulir. 

• tahan lembaran sejajar dengan sumbu. 

• periksa apakah lembaran pengukur tepat cocok masuk dalam ulir. 

• jika itu tidak cocok maka pilih lembaran lainnya. 

• jika anda tidak dapat menemukan yang cocok dari lembaran-lembaran 

tersebut, maka coba lagi dengan alat pengukur gerigi yang lain. Perlu di ingat 

bahwa ulir metric dan ulir British sangat berbeda. 

• baca ukuran pitch langsung dari lembaran jika sudah benar-benar cocok 

dengan ulir. 
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Ulir dengan dimensi British mempunyai petunjuk tidak langsung dengan jumlah 

gerigi drat per inci (t.p.i.).  Alat ukur dengan British mempunyai tanda jumlah 

gerigi per-inci di terakan pada lembaran pengukur. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ulir mur (Threads of a nut)   (b) Ulir baut (Threads of a bolt) 

Gambar 1.38 Penggunaan sebuah alat ukur gerigi  
untuk mengetahui pitch atau t.p.i. sebuah drat/ulir 

 

Metoda lain yang digunakan untuk memeriksa gerigi drat adalah dengan 

menggunakan mistar baja. 

• Ulir/Drat Metric 

 Gerigi pada ulir metric diperiksa dengan langsung mengukur nya dengan 

mistar baja. 

• Ulir/drat British 

 Menggunakan mistar baja untuk mengetahui pitch atau jumlah gigi ulir per 

inci (t.p.i.) dari drat:  

 - Tempatkan mistar diatas drat, sejajar dengan sumbu drat.   

- Tepatkan satu gigi dari ulir dengan garis pembagian utama dari mistar. 

 - Hitung jumlah gigi drat yang cocok dengan satu satuan panjang mistar 

 (umpamanya ¼", ½")  

 - Hitung jumlah gigi drat sepanjang satu inci. 

1.2.3 Pengukur Radius (Radius Gauges) 

Sebuah alat ukur radius (radius gauge) berbentuk lembaran baja tipis yang 

secara akurat dibuat untuk suatu bentuk radius. Radius gauges digunakan untuk 

menguji ukuran dan bentuk (terutama yang berbentuk lengkung) sebuah radius. 

Yang tersedia dalam ukuran radius metric dan atau British. Mereka dibuat dalam 

satuan set yang terdiri atas ukuran yang berbeda-beda. 

Set radius gauge diperlihatkan dalam gambar 1.39 yang dibuat dengan 

setiap setnya terdiri atas satu ukuran yang sama untuk busur cekung dan 

lengkung. 
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Gambar 1.39 Dua penggunaan untuk sebuah radius gauge 
 

1.2.4 Alat Pengukur Bentuk (Form Gauges) 

Form gauges dibuat untuk memeriksa bentuk sebuah bagian atau 

komponen. Alat ukur ini tersedia dengan bentuk standar seperti pengukur tengah 

(center gauge) pada Gambar 1.40. Pengukur bentuk (Form gauges) juga dapat 

dibuat untuk memperbaiki satu bentuk khusus yang diperlukan. 

Gambar 1.40 Dua contoh penggunaan alat Pengukur Bentuk (form gauges) 
 

1.2.5  Engineers Try Square (Siku-siku blok) 

Siku-siku blok (engineer try square) terbuat dari baja. Jenis siku-siku blok 

yang lebih biasanya sudah diperkeras dan digerinda. Jenis-jenis ini biasanya 

tersedia dengan ukuran yang besar. Beberapa jenis tersedia dengan sisi yang 

miring. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1.41 Engineers try square (Siku-siku blok) 
 

Siku-siku blok digunakan untuk menguji keakuratan permukaan yang harus 

membentuk sudut tepat 90 derajat (tegak lurus) satu sama lain. Siku-siku blok 

 

 
(a) Pengukur bentuk Standar  

yang digunakan untuk menguji bentuk 
dari sebuah alat pemotong 

(b) Pengukur Special 
yang digunakan untuk  

memeriksa bentuk komponen 
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juga digunakan untuk menyetel dan meluruskan benda kerja, dan sebagai 

patokan untuk membuat garis. 

Siku-siku blok adalah instrumen presisi dan oleh karena itu harus digunakan 

secara hati-hati. Untuk menjaganya agar tetap akurat, siku-siku blok harus 

disimpan secara baik agar tidak rusak. 

1.2.6 Pisau Perata (Straight edge) 

Pisau perata terbuat dari baja dan tersedia dalam berbagai ukuran panjang. 

Sisi-sisinya diratakan atau dibuat sangat lurus dan rata.  

Gambar 1.42. Jenis-jenis pisau perata dan penggunaannya 

 
Pisau perata digunakan untuk menguji permukaan rata atau menguji rata 

atau tidaknya suatu permukaan, meluruskan benda kerja yang sedang 

dikerjakan, dan digunakan sebagai pengarah atau patokan untuk membuat garis 

lurus. 

 

1.2.7  Pengukur Mata Bor (Drill Gauge) 

Pengukur mata bor digunakan untuk memeriksa diameter sebuah mata bor. 

Sebagian besar mata bor, tekecuali yang berdiameter kecil, memiliki ukuran yang 

tertera pada batang tangkainya. Tanda tersebut sering menjadi sulit untuk dibaca 

dan perlu untuk diuji ukurannya dengan alat pengukur mata bor (drill gauge). 

Pengukur mata bor plat adalah plat baja yang di perkeras yang diberi seri 

lobang.  Setiap lobang telah diberi tanda untuk ukuran lobang.  Ia tersedia dalam 

ukuran diameter sampai dengan 13 mm atau 1/2".   

Sebuah alat pengukur mata bor tidak cocok untuk sebuah mata bor yang 

berdiameter besar (diatas 13 mm atau 1/2"). Penggunaan sebuah micrometer 

atau vernier caliper adalah metoda yang lebih dapat dipercaya dalam 

pengukuran mata bor yang berdiameter besar. 
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Gambar 1.43 Pengukur Mata Bor (Dalam Seri Huruf) 

 
1.2.8  Pengukur Kemiringan (Bevel Gauge) 

Sebuah pengukur kemiringan adalah alat penguji yang dapat disetel untuk 

digunakan membuat tanda dan penguji sudut. Ia memiliki pisau (blade) yang 

dapat dipasang pada rangka (stock) dalam berbagai sudut dengan menggunakan 

mur penjepit yang tersedia. Alat pengukur kemiringan bisa di set dengan sebuah 

protractor atau dapat digunakan untuk memindahkan sudut dari satu bagian 

benda kerja ke yang lainnya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.44 Pengukur Kemiringan (Bevel gauge) 
 

1.2.9  Pelurus level (Precision level) 

Pelurus level (precision level) adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengakuratkan kelurusan dan menyetel permukaan yang harus dibuat horizontal 

atau level. Pelurus level ini terdiri atas sebuah besi bar dimana terpasang sebuah 

tabung gelas cekung yang hampir penuh dengan cairan semacam alkohol. 

Tabung tersebut tertutup rapat pada setiap ujungnya. Ruang kecil di sisakan 

untuk membuat gelembung untuk bergerak sepanjang tabung untuk mencapai 

titik. Posisi gelembung menunjukkan jumlah kemiringan pada permukaannya. 

Dua garis diukir pada level tabung untuk menunjukkan posisi horizontal atau 

posisi level. Garis lain juga dibuat untuk menunjukkan sejumlah penyetelan yang 

diperlukan untuk membuat permukaan level.   
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Gambar 1.45 Pelurus Level (Precision level) 

 

1.3  Peralatan Ukur (Measuring tools) 

1.3.1 Mistar Baja (Steel Rule) 

Bentuk yang paling sederhana dari alat ukur adalah mistar.  Dalam 

perdagangan baja mistar terbuat dari baja tahan karat (stainless steel) atau dari 

baja ber-carbon tinggi yang akan memberikan daya tahan dan keakuratannya 

tidak akan berubah.  Untuk pengukuran metric mistar harus dibuat dalam 

millimeters sepanjang satu sisi pinggirannya dan dalam setengah millimeters 

sepanjang sisi yang satunya lagi.  Untuk pengukuran imperial (inci) sebagian 

besar mistar dibuat dalam pecahan inci (1/64", 1/32", 1/16", 1/8" dst.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.46  Mistar baja  

 

1.3.2  Meter Gulung dari Baja (Steel Tapes) 

Mistar baja tersedia dengan panjang sampai dengan dua meter (6 feet). 

Untuk yang lebih panjang dari ini maka yang digunakan adalah meter gulung 

baja. Mereka dibuat dengan fleksibel sehingga ia dapat digulung kedalam 

tempatnya yang tertutup. Panjang yang umum dari meter gulung ini adalah 

3,10,15 dan 30 meter (10, 33, 50 dan 100 feet).  Meter gulung yang lebih panjang 

lagi juga tersedia untuk keperluan pekerjaan khusus.  Meter gulung yang 

panjangnya 100 meter adalah yang umum digunakan dalam pekerjaan survey. 
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Gambar 1.47 Jenis meter gulung 

 
1.3.3  Alat Ukur Kedalaman (Depth Gauge) 

Alat ukur kedalaman adalah alat ukur yang (measuring tool) telah 

dikembangkan dari mistar baja. Ia terdiri atas sebuah mistar baja kecil yang 

terpasang pada sebuah rangka tempatnya meluncur yang bisa dijepit pada 

sembarang posisi sepanjang mistar.  Beberapa alat ukur kedalaman memiliki 

provisi untuk rod ber-diameter 2 mm (3/32 ") yang dapat diganti dengan mistar 

untuk dipasang kedalam ruang yang lebih kecil. 

Alat ukur kedalaman digunakan untuk mengukur : 

• kedalaman sebuah lobang 

• kedalaman sebuah celah 

• jarak dari pinggir benda kerja ke sebuah lobang atau celah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.48 Alat Ukur Kedalaman (Depth gauge) 

 

(a) meter gulung baja  
(panjang 5 meters atau 16 feet) 

(b) Meter gulung 

(panjang 50 metersatau150 feet ) 
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1.3.4  Calipers 

Calipers adalah alat yang digunakan untuk meneruskan ukuran antara alat 

ukur dan benda kerja. Ia disebut sebagai alat penguji sebagai mana ia tidak 

memiliki skala untuk pembacaan langsung hasil pengukuran. Calipers bisa 

digunakan bersama dengan salah satu dari mistar atau micrometer untuk  

meneruskan pengukuran   

Terdapat calipers yang dibuat untuk menguji ukuran bagian luar dan atau 

bagian dalam. Ia disebut dengan outside calipers dan inside calipers. Kedua jenis 

ini terdiri atas sepasang kaki yang terpasang dengan kuat secara bersama 

sehingga dengan demikian kita dapat mengatur posisi dimana kita ia akan kita 

set. Beberapa calipers memiliki pegas yang menahan persambungannya dan 

sebuah baut penyetelan untuk menyetel posisi kakinya. 

Beberapa latihan dibutuhkan untuk bisa mampu meneruskan (mentransfer) 

ukuran dengan akurat. Sebuah alat ukur seperti mistar baja, vernier atau 

micrometer caliper diperlukan untuk menentukan ukuran dari sebuah caliper 

terset.   

Saat meneruskan sebuah ukuran antara benda kerja dengan alat ukur, maka 

caliper terset harus selalu di periksa sedikitnya dua kali untuk memastikan hasil 

yang dapat diyakini. 

Gambar 1.49 (a) Persambungan yang kuat dari outside calipers, (b) Outside calipers 
berpegas,  
(c) Memeriksa diameter dengan menggunakan outside calipers, (d) Menggunakan 
outside caliper 
 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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Gambar 1.50 (a) Inside calipers, (b) Inside calipers berpegas, (c) Menggunakan inside 
calipers 

 

1.3.5  Vernier Caliper     

Vernier merupakan peralatan yang dipasang pada berbagai jenis measuring 

tool untuk memungkinkan mendapatkan pengukuran yang akurat. 

Vernier memiliki dua skala: 

• Skala utama (main scale). 

• Skala vernier (vernier scale). 

Skala utama dibagi kedalam bagian-bagian standard yang sama dengan 

pembagian pada steel rule. Skala vernier dibuat dengan suatu ukuran panjang 

dimana jika dibagi kedalam beberapa bagian yang sama, setiap bagian 

merupakan panjang proporsional/sebanding dari  pembagian skala utamanya. 

Vernier caliper terdiri dari fixed jaw dan sebuah frame atau beam yang di 

sisinya terdapat pembagian skala. Jaw yang dapat digeser dengan skala vernier 

dapat dipindah-pindahkan di sepanjang frame. Gunakan sekrup klem untuk 

mengatur pada setting yang dikehendaki. Kemudian jaw tersebut dapat diatur 

pada frame dengan menggunakan thump screw. Pada saat anda telah selesai 

menggunakan vernier, peralatan tersebut harus dibersihkan dengan 

menggunakan oli protektif yang cocok dan disimpan pada kotak yang kering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

(b) 

(c) 
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Gambar 1.50 Vernier caliper 
 
1.3.6  Micrometer 

1. Outside Micrometer 

 Micrometer adalah alat ukur yang melakukan pengukuran secara akurat. 

Outside micrometer digunakan untuk mengukur : 

• Diameter luar 

• Ketebalan material 

• Panjang part/komponen 

Gambar 1.51 Outside Micrometer 

 

2. Inside Micrometer 

Inside micrometer digunakan untuk mengukur: 

• Diameter dalam lubang. 

• Jarak antara permukaan paralel internal 

• Dimensi bagian dalam lainnya. 
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3. Depth Micrometer 

Depth micrometer adalah micrometer khusus yang digunakan untuk mengukur: 

• Kedalaman lubang. 

• Kedalaman groove dan lekuk (recess) 

• Tinggi bahu atau proyeksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.51 Depth Micrometer 

 
1.3.7 Dial Indicator (Indikator Dial) 

Indikator dial (dial indicator) adalah alat uji dan ukur yang biasanya dibuat 

untuk membaca dengan tingkat akurasi sampai 0,001″ atau 0,001 mm (1µm). 

Dengan menggunakan sebuah indikator, kita dapat melakukan penyetelan atau 

menguji pekerjaan atau benda kerja sampai dengan toleransi yang sangat dekat 

karena indikator ini dapat menunjukkan posisi maupun besarnya kesalahan 

(eror). 

Indikator dial (dial indicator) sangat sensitif, mempunyai banyak kegunaan 

atau aplikasi dan mudah dibaca. Gambar 1.52 menunjukkan sebuah dial 

indicator dan beberapa perlengkapan (fiting) yang digunakan untuk menyetel 

sudut titik kontak pada permukaan yang akan diuji. 

Gambar 1.52 Penggunaan Inside 
Micrometer 
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Gambar 1.52   Dial indicator dan kelengkapannya 

 
Dial indicator mempunyai banyak kegunaan, antara lain: 

• menguji keakuratan kerja di dalam sebuah mesin 

• menguji keakuratan machine slide, end play adjustment, dan sebagainya. 

• digunakan bersama perlengkapan lain seperti alat ukur dan plat permukaan, 

sebagai komparator sederhana. 

Dial indicator  adalah instrumen yang peka, oleh karena itu alat ini harus 

digunakan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan pada bearing dan gear. 

Jika anda melihat bagian belakang indikator ini, anda akan melihat benda-benda 

kerja bagian dalam. Jika anda memindahkan titik kontak, rak akan memutar 

pinion gear kecil yang akan menangkap atau menggigit pinion gear kecil lainnya 

pada bagian depan indikator.  Pointer dipasang pada poros pinion tengah. Pegas 

balik (return spring) yang sangat ringan mempertahankan titik kontak pada benda 

kerja. 

Dial indicator bracket biasanya berupa braket yang dirancang untuk fungsi 

khusus untuk dijepitkan pada poros (shaft) untuk menahan dial indicator.  Bentuk 

dan ukuran braket ini tergantung pada ukuran poros dan kopling (coupling) yang 

sedang diluruskan.  Di bawah ini adalah contoh dial indicator dan shaft clamp. 
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Gambar 1.53  Dial indicator bracket dan shaft clamp 

 
1.3.8  Laser Alignment 

LASER adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission or 

Radiation. Pada dasarnya, radiasi LASER sama dengan jenis sinar lain. 

Perbedaannya adalah bahwa LASER hanya terdiri dari sinar yang mempunyai 

satu gelombang. 

Sistem pengukuran pelurusan laser beroperasi berdasarkan teknologi laser 

dan mikroprosesor untuk pengukuran dan pelurusan: 

• kopling, poros mesin putar 

• kelurusan mesin dan poros 

• kerataan alas dan meja mesin 

Laser ini adalah laser dioda semi-konduktor daya rendah yang dirancang 

secara khusus tanpa interferensi dari sumber sinar lain. 

Laser terdiri dari sebuah unit prisma (prism) yang dapat disetel yang 

terpasang pada salah satu poros mesin, mekanisme laser/detektor yang 

terpasang pada poros mesin, dan  sebuah tampilan kristal cair (liquid crystal 

display)/keypad masukan (entry keypad) operator yang menerima input 

(masukan) dari laser/detektor melalui kabel data penghubung. 

Setelah laser/detektor dan prisma dipasang pada poros, laser beam 

(pancaran laser) di-nol-kan pada detektor dengan menempatkan prisma secara 

horizontal dan vertikal.  Pada saat prisma bergerak, layar kristal cair 

menunjukkan besaran pantulan pancaran laser yang tersebar atau tidak terpusat.  

Ini ditunjukkan pada detector target  yang peka terhadap sinar dengan 

menampilkan besaran nomor posisi pancaran (beam) pada tampilan kristal cair 

(liquid crystal display). 
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Setelah menjadi terpusat, seluruh drive train diputar bersama (dengan 

kopling utuh) dan pembacaan diambil pada posisi angka (pukul) 12, 3, 6, dan 9).  

Operator lalu memasukkan jarak antara laser dan prisma, laser dan kaki bagian 

dalam (inboard foot) mesin harus yang akan digerakkan, dan jarak antara kaki 

bagian dalam dan kaki luar mesin.  Besar dan arah gerakan kaki bagian dalam 

dan kaki luar dapat ditampilkan pada layar untuk penyetelan secara vertikal 

maupun horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.54  Perlengkapan pelurusan Laser yang dipasang pada sebuah poros 

 
 

 


