
 i 

 
 
 

 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN 
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PENGECORAN 

 
 
 

 OPERASI MESIN KERJA KAYU 
SECARA UMUM 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM 
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

2004 

KODE MODUL 
 

M4.18A 



 ii 

 
 
 
 
 
 

 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN 
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PENGECORAN 

 
 
 

 
OPERASI MESIN KERJA KAYU 

SECARA UMUM 
 
 

 
 

PENYUSUN 
TIM FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM 
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

2004 

KODE MODUL 
 

M4.18A 



 iii 

 
KATA PENGANTAR 

 
 

Modul Operasi Mesin Kerja Kayu Secara Umum  dimaksudkan 

sebagai bahan belajar mandiri peserta diklat SMK program keahlian Teknik 

pengecoran. Setiap kegiatan belajar diberikan penjelasan singkat yang 

mudah difahami dan berhubungan langsung dengan aplikasi dalam 

pengecoran. Setelah itu dengan lembar kerja yang telah tersedia 

diharapkan peserta diklat/ peserta diklat dapat memahami dan 

mempraktekkan lebih mendalam uraian materi yang dibahas. 

Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan menggunakan modul 

ini diharapkan peserta diklat mampu menggunakan perkakas bertenaga 

dengan operasi digenggam untuk membuat pola cetakan. 

Modul ini mencakup 5 kegiatan belajar yang dilengkapi pula dengan 

tugas dan tes formatif yang harus dikerjakan oleh peserta diklat sehingga 

peserta diklat memiliki kompetensi sesuai standar yang diharapkan. Pada 

akhir kegiatan, peserta diklat melaksanakan praktek sesuai lembar kerja. 

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui penguasaan kompetensi dan 

melanjutkan ke modul berikutnya 

Guru sebagai nara sumber untuk pemelajaran modul ini diharapkan 

menambah wawasan dengan membaca buku-buku dalam daftar pustaka, 

dan buku penunjang lainnya. Dengan demikian peserta diklat yang bisa 

dengan cepat menyelesaikan belajarnya dapat diberikan soal pengayaan. 

Tugas yang diberikan pada modul ini telah diusahakan sebagian 

besar berhubungan langsung dengan bidang keahlian para peserta diklat. 

 
Yogyakarta,    Desember 2004 

      Penyusun, 
       
 

Tim Fakultas Teknik 
      Universitas Negeri Yogyakarta 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 
 
 
A. Diagram Pencapaian Kompetensi 
 

Diagram ini menunjukan tahapan atau tata urutan kompetensi yang 

diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu yang 

dibutuhkan serta kemungkinan multi exit-multi entry yang dapat 

diterapkan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 

M 9.1 A Menggambar dan membaca sketsa 
M 9.2 A Membaca gambar teknik  
M18.1 A Menggunakan perkakas tangan 
M18.2 A Menggunakan perkakas bertenaga/operasi digenggam 
M13.3 A Bekerja secara aman dengan bahan kimia dan industri 
M13.4 A Bekerja dengan aman dalam mengolah logam/gelas cair 
M4.1 A Operasi tanur peleburan  
M4.18 A Operasi mesin kerja kayu secara umum 
M4..2 A Pengecoran tanpa tekanan 
M7..5 A Bekerja dengan mesin umum 

M4.4 A Mempersiapkan dan mencampur pasir untuk cetakan pengecoran logam 
M4.12 A Assembling pola plat 
M4.6 A Mengoperasikan mesin cetak dan mesin inti 
M4.3 A  Mengoperasikan mesin pengecoran bertekanan  
M4.7 A Penuangan cairan logam 
M4.8 A Pembersihan dan pemotongan produk pengecoran 
M4.9 A Inspeksi dan pengujian benda tuang 
M4.11 A Membuat pola resin 
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B. Kedudukan Modul 

 
Untuk mempelajari modul ini peserta diklat tidak memerlukan 

prasyarat, sehingga peserta diklat langsung bisa menggunakan modul ini 

untuk mencapai kompetensi Pengoperasaian Mesin Kayu Secara 

Umum. 
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GLOSSARIUM 
 
 
Band saw : Mesin gergaji pita 
Bench lathe : Mesin bubut meja 
Planner   Mesin ketam 
Rpm : Rotasi per menit merupakan satuan untuk 

komponen mesin yang berputar  
Sponing  : Lidah atau sisa kayu yang menonjol pada suata 

benda kerja sebagai hiasan, tidak menahan beban 
yang berarti 

Shaper : Mesin pembentuk 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. DESKRIPSI 

Pengoperasian mesin kayu mempunyai peranan sangat penting  

dalam proses pengecoran logam, khususnya untuk membuat pola dari 

kayu. Secara umum pola kayu dibedakan menjadi dua yaitu pola positif 

dan pola negatif. Pola kayu positif digunakan langsung untuk membuat 

cetakan dari pasir, sedangkan pola kayu negatif digunakan untuk 

membuat pola resin. Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan peserta 

diklat mampu mengoperasikan mesin kayu secara umum untuk membuat 

pola kayu, sehingga mampu mengaplikasikan pada pengecoran logam. 

 

B. PRASYARAT 

Penggunaan modul pengoperasian mesin kayu tidak membutuhkan 

prasyarat awal dalam peta pencapaian kompetensi secara garis besar. 

Modul ini sebagai prasarat untuk membuat pola resin. 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Petunjuk penggunaan modul bagi peserta diklat: 

a. Peserta diklat harus dapat memahami uraian materi dengan 

benar, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang tersedia dan 

diakhiri dengan melaksanakan praktek mengerjakan lembaran 

kerja yang tersedia. 

b. Perlengkapan yang harus dipersiapakan untuk mempelajari 

modul ini adalah mesin frais, mesin ketam dan mesin gergaji 

lingkar disertai dengan perlengkapan mesin-mesin tersebut. 

Bahan yang harus dipersiapkan adalah papan kayu dan triplek 

kayu 
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c. Hasil pelatihan setelah menyelesaikan modul ini adalah peserta 

diklat dapat menyeleksi dan mengoperasikan mesin kerja kayu 

untuk membuat pola kayu sesuai spesifikasi 

d. Prosedur sertifikasi kompetensi pengoperasian mesin kerja kayu 

antara lain dengan melakukan  ujian tertulis dan ujian praktek 

yang selanjutnya dievaluasi dengan standar tertentu. Bagi 

peserta diklat yang lulus dapat memperoleh sertifikat, 

sedangkan peserta diklat yang belum masuk kriteria dapat 

mengulang dengan prosedur tertentu. 

2. Peran Guru dalam porses pemelajaran: 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing iswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktik 

baru dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses 

belajar peserta diklat 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan 

g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya 

h. Melaksanakan penilaian 

i. Menjelaskan kepada peserta diklat tentang sikap pengetahuan 

dan ketrampilan dari suatu kompetensi, yang perlu untuk 

dibenahi dan merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya 

j. Mencatat pencapaian kemajuan peserta diklat 
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D. TUJUAN AKHIR 

Setelah menyelesaikan pemelajaran dengan modul ini, peserta diklat 

diharapkan mampu menyeleksi dan mengoperasikan mesin kerja kayu 

untuk membuat pola kayu berbagai macam bentuk benda coran tanpa 

cacat . 
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E. KOMPETENSI 

Kompetensi  : pengoperasian mesin kerja kayu  

Kode  : M4.18A.  

 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

? Instruksi kerja dan 
spesifikasi dipahami 
dan dimengerti 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Menyiapkan instruksi kerja dan 

spesifikasi mesin yang harus 
digunakan. 

? Menunjukkan 
pemahaman instruksi 
kerja 

? Memahami instruksi 
kerja dan spesifikasi 
operasi mesin kayu 

 1. Menentukan 
persyaratan kerja 

? Mesin kerja kayu 
diseleksi secara tepat 
sesuai spesifikasi 

 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Menyiapkan tempat kerja yang 

bersih dan memenuhi syarat 
untuk pekerjaan mengoperasikan 
mesin kerja kayu. 

? Menyeleksi/memilih mesin kayu 
secara tepat sesuai spesifikasi. 

? Memeriksa kesiapan dan 
kelayakan mesin yang akan 
digunakan. 

? Melaksanakan 
penyeleksian mesin 
sesuai dengan spesifikasi 
? Menunjukkan cara me-

nentukan  

? Memahami cara 
menentukan mesin kerja 
kayu secara tepat sesuai 
spesifikasi 

? Menyeleksi mesin 
kerja kayu secara 
tepat  
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

 ? Dudukan yang tepat 
dipasang dan di atur 
sesuai dengan yang 
diminta 

 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Mengidentifikasi gambar atau 

perintah kerja yang akan 
dilaksanakan 
? Memeriksa kesiapan dan kelayakan 

mesin yang akan digunakan. 
? Memeriksa kesesuaian mesin 

dengan pekerjaannya. 
? Menguji coba sistem komponen 

mesin. 
? Mengevaluasi dan menetap-kan 

kelayakan 

? Melaksanakan 
pemasangan dan 
pengaturan dudukan  
sesuai prosedur 

? Mengerti cara 
penempatan dan 
pemasangan alat operasi 
mersin kayu yang tepat 
dan di atur sesuai 
dengan yang diminta. 

? Memasang dan 
mengatur dudukan  
sesuai dengan yang 
diminta. 

2.Mengoperasi-kan mesin 
kerja kayu 

? Bahan yang akan di 
proses telah 
diposisikan dengan 
aman. 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Memilih alat/pahat yang akan 

dibutuhkan sesuai tugas/ 
pekerjaannya. 
? Menyiapkan semua perang-kat 

keamanan dan kesela-matan kerja. 
? Menyediakan alat/pahat dan 

perlengkapan lain yang ber-kaitan 
dengan penggunaan mesin kerja 
kayu. 

? Melaksanakan 
penempatan bahan yang 
akan diproses 

? Mengetahui cara mem-
proses bahan yang telah 
diposisikan dengan 
aman. 

? Mendisposi-sikan 
secara aman bahan 
yang akan diproses 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

 ? Mesin kerja kayu 
dioperasi-kan untuk 
memotong bahan 
sesuai spesifikasi 
dengan 
menggunakan 
prosedur operasi 
standar 

Dilaksanakan secara mandiri/ 
kelompok meliputi: 
? Menajamkan dan/atau membentuk 

alat pemotongan untuk disesuaikan 
dengan spesifikasi tugas pekerjaan. 
? Memasang alat/pahat pada mesin 

kerja kayu sesuai standar prosedur 
operasi dan keselamatan kerja. 

? Melaksanakan 
pengoperasi-an mesin 
kayu sesuai prosedur 
standar 

? Memahami cara kerja 
mesin kayu untuk diope-
rasikan untuk memotong 
bahan sesuai spesifikasi 
dengan menggunakan 
prosedur operasi 
standar. 

? Mengopera-sikan 
mesin kayu sesuai 
prosedur standar 
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F. CEK KEMAMPUAN 

Berisi daftar pertanyaan yang akan mengukur penguasaan peserta diklat terhadap kompetensi yang akan 

dipelajari pada modul ini. Apabila peserta diklat telah merasa menguasai kompetensi maka dapat mengajukan uji 

kompetensi kepada assesor internal dan eksternal. 

Isilah cek list (V) seperti pada tabel dibawah ini dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung jawabkan untuk 

mengetahui kemampuan awal yang telah anda miliki. 

Saya sudah dapat melakukan 
pekerjaan ini dengan kompeten Sub kompetensi Pernyataan 

Ya Tidak 

Bila Jawaban “Ya” 
Kerjakan 

Apakah anda mengetahui beberapa pengetahuan 
tentang teknik dasar pisau 

  Tes Formatif 1 1. Menentukan 
persyaratan kerja 

Apakah anda mengetahui macam-macam pekerjaan 
yang dapat dikerjakan dengan mesin gergaji  

  Tes Formatif 2 

Apakah anda pernah mengoperasikan mesin bubut 
kayu 

  Tes Formatif 3 2. Mengoperasikan 
mesin kerja kayu 

Apakah anda mengetahui macam-macam pekerjaan 
yang dapat dikerjakan dengan mesin ketam perata 

  Tes Formatif 4 

 Apakah anda mengetahui macam-macam pekerjaan 
yang dapat dikerjakan dengan mesin pembentuk 

  Tes Formatif 5 

 

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan diatas, maka pelajarilah modul ini. 
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BAB II
PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Rencana belajar peserta diklat dapat ditabelkan dalam format berikut :

Jenis kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
belajar

Alasan
perubahan

Tanda
tangan
guru

Pengetahuan teknik dasar
pisau
Pengoperasain mesin
gergaji pita
Pengoperasian mesin
bubut kayu
Pengoperasian mesin
katam perata
Pengoperasian mesin
pembentuk



9

B. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1

Pengetahuan Teknik Dasar Pisau

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 1

1) Peserta diklat mempunyai pengetahuan tentang teknik dasar pisau

2) Peserta diklat dapat menghitung dan menyeleksi mesin kerja kayu

yang dapat digunakan dengan memahami instruksi kerja dan

spesifikasinya

b. Uraian Materi 1

Pengetahuan teknik dasar pisau

1) Kecepatan iris (V) atau kecepatan putar

Kecepata iris sebuah pisau adalah jarak dalam meter yang

ditempuh mata pisau dalam satu detik. Kecepatan iris sering

disebut kecepatan keliling karena kebanyakan pisau mesin

pengerjaan kayu berputar pada sebuah sumbu. Banyaknya

putaran alat tersebut dikenal dengan putaran atau rotasi per menit

(rpm). Jumlah pisau tidak berpengaruh terhadap kecepatan putar

tetapi khusus pada mesin ketam jumlah pisau berpengaruh

terhadap tebalnya tatal atau serutan.

Gambar 1. Kecepatan iris (V) yang dipengaruhi
oleh diameter alat (d)

Kecepatan iris pisau tergantung pada jumlah putaran poros alat

(n) dan garis tengah lingkaran alat (d) yang dapat dirumuskan :
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60
nd

V
π

=

Contoh :

Garis tengah pisau suatu mesin 30 cm dan jumlah putaran per

menit 2000 rpm. Tentukan kecepatan iris pisau tersebut.

Kecepatan iris pisau (V)

m/detV 961884
60

2000300
,

,
==

π

Tabel kecepatn iris bedasarkan bahan pisau

Pisau frais Gergaji
Material

HSS Hard Metal Hard metal

Kayu lunak 50 - 80 60 - 90 70 - 110

Kayu keras 40 - 60 50 - 80 70 - 90

Papan serpih 60 - 80 60 - 80

Papan lapis 60 - 80 60 - 80

Hard board 40 - 60 60 - 80

Papan berlapis plastik/logam lunak 40 - 60 60 - 120

2) Kerugian iris

Pengaruh panas terhadap ketahanan iris pisau sangat besar.

Setiap gesekan pisau memakan serpihan tatal menyebabkan

terjadinya energi panas akibat gesekan. Semakin cepat gerak

geser pisau semakin tinggi panas yang terjadi pada pisau tersebut.

Gesekan panas sering dijumpai pada saat pendorongan benda

kerja terhenti. Pisau akan tetap menggeser tanpa membuat tatal.

gesekan tersebut membuat benda kerja hangus dan mata pisau

menjadi panas sehingga pisau menjadi majal atau tidak tajam lagi.

Contoh:

V = kecepatan iris (m/detik)

n = kecepatan putar (rpm)

d= diameter alat (mm)
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Mesin ketam mempunyai putaran 5.000 rpm dengan jumlah pisau

4 buah, sehingga akan terjadi 2.000 pukulan piasau. Bila benda

kerja diketam dengan ketebalan 0,1 mm dan kecepatan dorong 20

m/menit maka akan terjadi pemajalan yang luar yang sangat

cepat. Walaupun ketebalan tatal tipis tetapi kecepatan iris pisau

sangat tinggi dapat menyebabkan kemajalan pisau yang sangat

cepat. Cara untuk mengurangi banyaknya pukulan yang terjadi

dapat dilakukan dengan  pemasangan 2 pisau pisaunya lebih

masuk 1 mm sehingga pisau yang memakan tatal 2.

3) Kecepatan dorong

Kecepatan dorong (V’) adalah kecepatan pendorongan yang

diberikan pada saat pengerjaan benda kerja dalam satuan

meter/menit.

Rumus kecepatan dorong adalah sebagai berikut :

Gambar 2.  Kecepatan dorong pisau suatu mesin

'

.'

'

V
s

t

tVs
t
s

V

=

=

=

V’ = kecepatan dorong (m/menit)

s  = jarak jalan kerja kerja (m)

t  = waktu dorong (menit)
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Contoh :

120 m lis profil harus difrais dalam waktu 22 menit, termasuk 10

% waktu hilang untuk pemasangan dan peletakan lis-lis ini.

Berapa kecepatan dorong yang diberikan ?

Jawab :

menitm
menit

m
t
s

VdorongKecepa

menit
menit

tmurnidorongWaktu

/)'(tan

%
%.

)(

6
20
120

22
110

10022

===

==

Perhitungan kecepatan dorong yang lebih teliti dengan

penggunaan ukuran panjang gelombang (langkah). Tetapi langkah

tersebut dapat dianggap 1 mm, jadi medium dan tidak

berpengaruh pada rumus.

Kecepatan dorong yang benar

Perhitungan kecepatan dorong di bawah ini ideal kalau dikaitkan

dengan umur pakai alat. Tetapi yang harus diperhatikan adalah

hasil yang baik, bersih, dan sempurna. Dalam hal-hal tertentu

berarti kecepatan dorong harus dikurangi atau ditambah.

Urutan kerja :

a. Tentukan ukuran alat kerja !

b. Tentukan jumlah putaran sesuai dengan tabel jumlah putaran !

c. Hitung dengan rumus sebagai berikut :

Untuk kayu lunak :

menitm
nz

V /
.

' LLL==
1000

Untuk kayu keras :

menitm
nz

V /
.

' LLL==
2000

V’ = kecepatan dorong (m/menit)
z = jumlah gigi pisau yang digunakan (buah)
n = jumlah putaran/menit (RPM)
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p = langkah diperhitungkan 1 mm, tidak mempengaruhi
rumus tersebut.

Tabel jumlah putaran

Garis tengah alat dalam
mm

Jumlah putaran baja
RAPID

Jumlah putaran baja
KERAS

Poros kepala bayi 6000 6000

Kepala pisau universal 5000 5000

Kepala ketam 6000 6000

Poros pisau tunggal (mini) 6000 6000

80 – 100 8000 10000

120 – 140 6000 8000

150 – 200 5000 6000

210 – 250 3000 5000

300 3000 3000

4) Langkah (p)

Jarak yang ditempuh oleh benda kerja 2 irisan mata pisau disebut

“langkah”. Tiap mata pisau dari suatu alat yang berputar

meninggalkan alur gelombang berbentuk segmen pada permukaan

benda kerja. Sebuah “langkah” juga merupakan jarak antara 2 alur

gelombang tersebut.

Langkah ditentukan oleh kecepatan dorong dan jumlah gigi alat

kerja yang dipergunakan.

Rumus :

z = jumlah gigi (buah)

V’ = kecepatan dorong (m/menit)

p = langkah (mm)

znpV ...' =1000

zp
V

n

zn
V

p

.
.'

.
.'

1000

1000

=

=

1000

1000

znp
V

np
V

z

..
'

.
.'

=

=
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n = jumlah putaran/menit (RPM)

Contoh :

Sebuah poros ketam dengan 4 pisau berputar dengan kecepatan

4200 putaran/menit. Berapa langkah bila kecepatan dorong

sebesar 16 m/menit ?

Jawab :

mm
zn

V
pLangkah 950

44200
1000161000

,
.

.
.

.'
)( ===

Untuk menghasilkan irisan atau bidang yang halus, kecepatan iris

saja tidak cukup. Kecepatan dorong dan jumlah pisau yang

dipasang juga harus diperhitungkan.

Panjang langkah di bawah 1 mm merupakan ketentuan dasar

untuk pekerjaan halus. Makin banyak pisau yang dipasang pada

poros, makin halus pula permukaan benda kerja tersebut.

Gambar 3. Jarak yang ditempuh benda kerja dua irisan mata pisau
         yang selanjutnya disebut langkah

Garis tengah suatu alat juga mempengaruhi kehalusan hasil

permukaan. Makin besar garis tengah alat, makin datar gelombang

langkah tersebut. Panjang gelombang tidak dapat dipendekkan

begitu saja dengan mempercepat putaran atau menambah pisau.

Syarat-syarat ukuran hasil gelombang alur langkah :

0,3 sampai 0,8 mm untuk permukaan yang halus

0,8 sampai 2,5 mm untuk permukaan biasa/medium
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2,5 sampai 5 mm untuk permukaan kasar

Pada langkah dengan hasil 0,3 ke bawah, benda kerja hanya

tersayat kecil. Sayatan yang kecil dan tipis tidak dianjurkan karena

akan merupakan kerugian iris dan alat kerja cepat tumpul.

5) Ketebalan tatal

Boleh dikatakan sebuah ketam tangan membentuk tebal tatal yang

sama. Sebaliknya, alat kerja yang berputar akan membentuk tatal

serpih. Tebal tatal ini sebaiknya 1 mm sebagai dasar karena

kerugian iris pada 0,3 mm ke bawah.

Gambar 4.  Ketebalan tatal

Faktor-faktor utama yang menentukan ketebalan tatal adalah

jumlah putaran, jumlah gigi dan kecepatan dorong.

Rumus ketebalan tatal :

Contoh :

Pada sebuah mesin frais yang poros pisaunya berputar dengan

kecepatan 8000 putaran/menit, dipasang pisau bergigi 4  dengan

d
ti

zm
V

z

d
ti

zm
V

n

ti
dnzm

V

d
ti

zn
V

m

.
.

.'

.
.

.'

.
..

'

.
.

.'

δ

δ

δ

δ

1000

1000
1000

1000

=

=

=

=
Di mana :

δm  = ketebalan tatal rata-rata (mm)

V’   = kecepatan dorong (m/menit)

n    = jumlah putaran/menit (RPM)

z    = jumlah gigi pada pisau (buah)

ti    = kedalaman iris (mm)

d    = diameter alat (mm)
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diameter 100 mm dan memiliki kedalaman iris 5 mm. Berapakah

kecepatan dorong yang harus digunakan agar ketebalan tatal rata-

rata 0,10 mm ?

Diketahui : δm = 0,10 mm
   n = 8000 putaran/menit
   z = 4 buah
   ti = 5 mm
   d = 100 mm

menitm

ti
dnzm

V

/,

.
..,

.
..

'

314
5

100
1000

80004100
1000

=

=

=
δ

Jenis-jenis penghantar dan rol

Beberapa jenis penghantar dan rol sebagai perlengkapan mesin kayu

Penghantar silinder panjang penghantar ekor burung

penghantar datar dan siku
penghantar profil lidah alur

penghantar prisma

bantalan gilas dengan kawat kontak
yang dapt diganti
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penghantar dengan bantalan gilas (rel)

bantalan luncur

bantalan gilas

c. Rangkuman  1

Beberapa pengetahuan tentang teknik dasar pisau yang perlu diketahui

oleh operator mesin kayu antara lain kecepatan iris pisau, kerugian iris

pisau kecepatan dorong pisau, langkah pisau dan ketebalan tatal.

d. Tugas 1

Ringkaslah rumus-rumus tentang pengetahuan teknik dasar pisau

sehingga saudara dapat mudah mengingat dan menggunakannya

dalam menyelesaikan permasalah yang berhubungan dengan mesin

kerja kayu.

e. Tes Formatif 1

(1) Apa yang dimaksud dengan langkah pisau dalam mesin kayu ?

(2) Suatu mesin kayu mempunyai jumlah putaran 5.000 rpm, garis

tengah pisau 8 cm. (a) Tentukan kecepatan iris yang terjadi

pada mesin tersebut !  (b) Tentukan kecepatan dorong bila

besar langkah 2 mm, poros berpisau 4 bilah dengan kecepatan

putar 5.000 put/menit.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1

Lihat pada BAB III
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g. Lembar Kerja 1

Identifikasi mesin kayu yang ada disekitar peserta diklat, kemudian

cari data-data tentang kecepatan putar poros mesin, diameter pisau

atau alat, panjang langkah dan jumlah pisau yang bekerja sehingga

dapat menyusun permasalah konkrit dan menyelesaikan dengan

rumus-rumus yang tersedia. Gunakan lembar kerja berikut untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut.



19

SMK KODE  M4.18A PENGETAHUAN TEKNIK DASAR PISAU
PADA MESIN KAYU LEVEL WAKTU

TUJUAN :
Peserta diklat dapat :

1. Mengetahui teknik dasar pisau pada mesin kayu.
2. Menggunakan rumus-rumus yang tersedia untuk menghitung kecepatan iris,

kecepatan dorong, langkah, ketebalan tatal dan kerugian iris pisau pada suatu
mesin kayu.

Data-data yang diperoleh dari mesin kayu :

Perhitungan kecepatan iris pisau :

Perhitungan kecepatan dorong pisau :

Perhitungan langkah pisau :

Perhitungan tatal yang dihasilkan oleh sayatan pisau :

Perhitungan kerugian iris pisau  :
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2. Kegiatan Belajar 2

Penggunaan mesin gergaji pita

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 2

1) Siswa mempunyai pengetahuan tentang mesin gergaji pita

sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan

pemotongan kayu

2) Siswa dapat menggunakan mesin gergaji pita dengan sikap

dan prosedur yang benar

b. Uraian Materi 2

1) Pengenalan umum dan perlengkapan mesin gergaji

pita

Bagian-bagian utama mesin gergaji pita yang sering disebut

dengan band saw dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. bagian-bagian mesin gergaji pita

Pada umumnya konstruksi mesin gergaji pita terdiri dari:

a) Rangka.

b) Roda atas dan roda bawah.
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c) Meja mesin.

d) Pengantar daun gergaji.

e) Motor.

Perlengkapan yang digunakan antara lain :

a) Pengantar pemotong.

b) Pengantar pembelah.

c) Alat-alat penyambung daun gergaji.

d) Rem dan kunci-kunci seperlunya.

2) Spesifikasi mesin gergaji pita

Ukuran mesin ditentukan oleh:

a) Diameter roda-roda (pada umumnya diameter dari 250

mm sampai dengan 1.000 mm).

b) Maksimum kenaikan pengantar daun gergaji bagian yang

paling rendah terhadap meja mesin.

Putaran Type lama 300 sampai dengan 4.000 Rpm Putaran

Type sekarang  11.000 Rpm.

Umumnya mesin gergaji pita yang besar ada dua jenis yaitu:

a) Mesin gergaji pita vertical.

b) Mesin gergaji pita horizontal.

Mesin gergaji pita ukuran sedang dan ukuran kecil hanya

terdapat  jenis vertikal saja. Daun gergaji untuk ukuran sedang

1/8" - 1".

Tabel 1. daftar penggunaan Daun Gergaji

Lebar daun gergaji Minimal jari-jari lingkaran
yang dapat dipotong

1/8" 1/4"
¼" 3/4"
3/8" 1"
½" 1 ¼"
3/8" 1 ¾"
1" 2 ¼"
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Penggunaan mesin gergaji pita biasanya tergantung pada

besar kecilnya mesin itu sendiri.

a) Di pabrik atau industri-industri bahan bangunan yang

mengerjakan balok-balok besar menggunakan mesin

gergaji pita untuk membelah dengan ukuran mesin yang

besar.

b) Di sekolah (bengkel sekolah) menggunakan mesin gergaji

pita ukuran sedang untuk memotong lengkungan-

lengkungan atau untuk membelah.

c) Pada industri ringan umumnya menggunakan mesin

gergaji pita ukuran kecil untuk memotong bentuk yang

tidak beraturan/berliku-liku.

3) Keselamatan Kerja Pada Mesin Gergaji Pita:

a) Periksa semua penyetelan apakah sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan.

b) Periksa roda-roda pengantar pipi daun gergaji hanya

mempunyai jarak 6 mm di atas permukaan kayu

pekerjaan.

c) Daun gergaji harus selalu tajam dengan ukuran lebar

yang sesuai dengan pekerjaan.

d) Bukaan daun gergaji ke kiri dan ke kanan harus sama

besar.

e) Kayu pekerjaan hanya boleh ditarik kembali apabila

penggergajian pendek dan lurus.

f) Jangan ada orang lain yang mendekati, terutama berada

di sebelah kanan operator.

g) Periksalah di tempat bekerja agar tidak ada sesuatu yang

mengganggu kelancaran bekerja.
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h) Mulailah menggergaji apabila putaran daun gergaji sudah

tetap.

i) Bila daun gergaji putus segera matikan mesin, baru boleh

mengambil bagian gergaji yang putus bila roda atas dan

bawah sudah berhenti.

j) Bila terdengar kelainan suara daun gergaji yang sedang

berputar, segera matikan mesin dan laporkan kepada

instruktur.

Jenis-jenis pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin gergaji pita

Membelah lurus dan mengiris:
a) Siapkan kayu yang dikerjakan.
b) Pilih dan pasang daun gergaji pita

dengan gigi-gigi kasar dan tajam.
c) Tempatkan pengantar pembelah

sebelah kiri daun gergaji, serta periksa
kedudukan daun gergaji terhadap
meja.

d) Atur pengantar daun gergaji naik atau
turun dan berada 5 mm di atas
permukaan kayu pekerjaan.

e) Jalankan mesin.
f) Simpan kayu pekerjaan pada mesin

(meja mesin) dengan memilih bidang
yang baik menempel pada meja dan
pengantar pembelah.

g) Doronglah kayu pekerjaan dengan
teratur sampai selesai pembelahan dan
pengirisan.

h) Matikan mesin apabila telah selesai

gambar pekerjaan dengan mesin
gergaji pita

(a) membelah kayu
(b) mengiris kayu

Membelah miring:
a) Siapkan kayu pekerjaan dengan lukisan

miringnya yang jelas.
b) Pasang daun gergaji yang cukup lebar

dengan gigi yang cukup besar dan
tajam.
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c) Sesuaikan meja mesin dengan miring
yang dikehendaki.

d) Pasang pengantar pembelah dan
usahakan supaya dengan berat kayu
sendiri akan menekan terhadap
pengantar.

e) Atur pengantar daun gergaji + 5 mm di
atas permukaan kayu pekerjaan.

f) Jalankan mesin.
g) Simpan kayu pekerjaan pada meja

mesin, dengan memilih bidang yang
baik menempel pada meja dan
pengantar pembelah.

h) Doronglah kayu pekerjaan dengan
teratur sampai selesai pembelahan
miring.

i) Matikan mesin apabila telah selesai
pembelahan miring.

gambar membelah miring dengan
mesin gergaji pita

Memotong siku atau miring:
a) Siapkan kayu pekerjaan.
b) Pasang daun gergaji yang cukup lebar

dengan gerigi yang cukup halus dan
tajam.

c) Periksa daun gergaji terhadap mejanya
harus tegak lurus.

d) Stel pengantar pemotong dan
sesuaikan dengan pemotongan yang
dikehendaki.

e) Letakkan kayu pekerjaan dengan baik
pada meja mesin.

f) Hidupkan mesin.
g) Pegang dengan kuat kayu pekerjaan

terhadap pengantar meja.
h) Doronglah perlahan-lahan kayu

pekerjaan hingga pemotongan selesai.
i) Matikan mesin bila sudah selesai

menggergaji.
gambar memotong siku dengan mesin
gergaji pita

Menggergaji lengkungan:
a) Siapkan kayu pekerjaan dengan

lukisan lengkungnya yang jelas.
b) Pasanglah daun gergaji dengan

menyesuaikan terhadap lengkungan
jari-jari yang terkecil. Lengkungan
yang paling kecil harus dibor dahulu.

c) Atur penghantar daun gergaji 5 mm
di atas permukaan kayu pekerjaan.

d) Jalankan mesin.
e) Potonglah kayu dengan pemotongan
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dari luar dahulu bagian yang tajam.
f) Selesaikan  menggergaji lengkungan-

lengkungan.
g) Matikan mesin.

gambar memotong lengkungan dengan
mesin gergaji pita

Menggergaji dengan pertolongan
acuan:

a) Siapkan kayu pekerjaan.
b) Siapkan acuan menurut bentuk yang

dikehendaki kemudian dipaku pada
kayu pekerjaan bagian bawah.

c) Pasang lawan dari depan diklem pada
meja mesin, kemudian dicowak kayu
tersebut selebar dan setebal daun
gergaji.

d) Pakailah daun gergaji yang sesuai
dengan lengkungan yang terkecil.

e) Jalankan mesin daun mulailah
menggergaji, perhatikan pengantar
acuan dan acuannya harus selalu
merapat (gambar 3-173).

f) Buka acuan, tempelkan pada
pekerjaan selanjutnya untuk digergaji
sehingga selesai.

gambar memotong lengkungan dengan
mesin gergaji pita

Membuat lingkaran atau segmen:
a) Siapkan kayu pekerjaan yang akan

dijadikan lingkaran.
b) Pasang meja pembantu menempel

pada meja mesin dan sisi dari meja
pembantu harus segaris dengan sisi
daun gergaji.

c) Gunakan daun gergaji yang sesuai
dengan lingkaran yang akan dibuat.

d) Dari sisi muka daun gergaji tariklah
garis yang tegak lurus pada daun
gergaji.

e) Ukurlah jari-jari lingkaran pada garis
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yang dibuat tadi.
f) Tempatkan paku yang runcing

sebagai pusat lingkaran pada meja
pembantu dengan  mononjol kira-kira
3 - 5 cm.

g) Tempatkan kayu pekerjaan dan
tekan pada paku tadi serta
menghadap gigi gergaji.

h) Hidupkan mesin, putarlah pekerjaan
pembuatan lingkaran hingga selesai.

i) Untuk menggergaji yang berbentuk
segmen sama halnya seperti cara
membuat lingkaran.

gambar pembuatan lingkaran atau
segmen dengan mesin gergaji pita

Cara menggulung daun gergaji pita:
Cara Ke : 1.

a) Pegang bagian tengah kiri dan kanan
dari daun gergaji dengan kedua belah
tangan.

b) Injak bagian bawah daun gergaji
dengan kaki kanan di mana gerigi
gergaji menghadap searah dengan
orang yang mengerjakan.

c) Tekuk daun gergaji itu ke muka
dengan kedua ibu jari sehingga ujung
atas berimpit dengan bagian yang
diinjak.

d) Silangkan bagian yang dipegang.
kemudian ambil bagian yang berimpit
dengan yang diinjak.

e) Maka akan menggulung menjadi tiga
lingkaran.

Cara Ke :  2
a) Injak dengan kaki kanan

lingkaran daun gergaji bagian
bawah dengan gerigi gergajinya
menghadap searah dengan
orang yang mengerjakan.

b) Lingkaran bagian atas pegang
dengan tangan kanan serta
telapak tangan menghadap ke
atas.

c) Putarkan ke kiri sehingga
menggulung terjadi tiga lilitan.

d) Cara-cara menggulung daun
gergaji seperti di atas dapat
dijadikan sampai 5-7  lilitan
atau lebih dengan jalan dua
lingkaran diperkecil dan satu
lingkaran dililit seperti cara
diatas.
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Ggambar cara menggulung daun gergaji pita

Menyetel daun gergaji pada roda-roda
a) Undurkan pengantar daun gergaji baik yang di atas maupun yang di bawah

meja.
b) Pasanglah daun gergaji pada roda-rodanya perhatikan gerigi gergaji harus

searah dengan putaran roda mesin.
c) Atur kencangnya daun gergaji dan tempatkan di tengah-tengah roda-roda

atas (pengatur naik turun dan pangatur miring) sambil roda tersebut disetel.
d) Setel piringan pengantar daun gergaji atas dan bawah berada 0,4 mm - 0,8

mm di belakang tenggorokan (gullet).
e) Setel pengantar pipi hanya ada kelonggaran (toleransi) 0,4 mm - 0,8 mm

dari pipi daun gergaji.
f) Majukanlah rol/piringan belakang atas dan bawah dan bebas kira-kira 0,4

mm - 0,8 mm dari punggung daun gergaji.
g) Sambil mengatur roda atas terus diputar-putar.
h) Pasangkan semua tutup dan pengamanan.



28

c. Rangkuman

Mesin gergaji pita dapat digunakan untuk bermacam-macam

pekerjaan diantaranya adalah membelah lurus, membelah miring,

memotong siku, membuat lengkungan, menggergaji dengan

bentuan acuan dan membuat lingkaran.

d. Tugas 2

Kerjakan tugas-tugas dibawah ini

(1) Amati dan perhatikan dengan seksama peragaan yang

dilakukan instruktur dalam menggunakan mesin gergaji

pita, kemudian praktekkan sendiri.

(2) Uraikan langkah-langkah menggergaji lurus, miring dan

lengkungan dengan mesin gergaji pita !

(3) Susunlah langkah-langkah tersebut dalam format lembar

kerja yang sudah disediakan

e. Tes Formatif 2

Selesaikan soal-soal dibawah ini.

(1) Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat

diselesaikan dengan mesin gergaji pita !

(2) Berapa ukuran kemunculan maksimal pisau pada saat

pemasangan ?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 2

Lihat pada BAB III

g. Lembar Kerja 2

buatlah pola dari kayu dengan bentuk ada potongan siku,

lengkungan dan lingkaran sesuai dengan lembar kerja yang

saudara buat dalam tugas.
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SMK KODE
M4.18A

PENGOPERASIAN MESIN GERGAJI PITA
UNTUK MEMBUAT POLA DARI KAYU

LEVEL WAKTU

TUJUAN :
Peserta diklat dapat :

3. Mengoperasikan mesin gergaji pita secara benar
4. Memanfaatkan mesin gergaji pita untuk membuat pola dari kayu

MESIN DAN PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………

BAHAN YANG DIBUTUHKAN :
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………

LANGKAH-LANGKAH KERJA :
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………

GAMBAR BENDA KERJA :
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3. Kegiatan Belajar 3

Penggunaan mesin bubut kayu

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

1) Peserta diklat mempunyai pengetahuan tentang mesin bubut

kayu sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang

berkaitan dengan pembentukan dan pemotongan kayu

2) Peserta diklat dapat menggunakan mesin bubut kayu dengan

sikap dan prosedur yang benar

b. Uraian Materi

1) Pengenalan umum dan perlengkapan mesin bubut

kayu

Bagian-bagian utama mesin bubut kayu dapat dilihat pada

gambar 6.

Gamabr 6. bagian-bagian mesin bubut kayu

2) Spesifikasi mesin bubut kayu :

Mesin bubut meja (bench lathe) sederhana pada umumnya

digunakan untuk latihan di sekolah. Ketentuan ukuran panjang

alas, sama dengan dua kali jarak senter hidup terhadap
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alasnya. Umumnya 900 mm panjang alas dan 150 mm jarak

senter terhadap alas.

Pada umumnya konstruksi mesin bubut kayu terdiri dari:

a) Alas tempat bergerak kepala lepas.

b) Kepala lepas (tail stock) untuk memasang sumbu mati

dan senter mati dapat digerakkan sepanjang alas.

c) Kepala tetap (head stock) berada sebelah kiri dari alas

untuk tempat sumbu hidup.

d) Senter hidup untuk memutarkan kayu dipasang pada

sumbu hidup.

e) Pelat pembawa (face plate) digunakan untuk membuat

biasa atau membubut piringan (pekerjaan-pekerjaan

bubutan yang tidak bisa menggunakan kedua senter).

f) Penahan pahat (tool rest), untuk menahan pahat waktu

membubut dan dapat digerakkan sepanjang alas.

g) Mesin bubut cetak (pattern maker's lathe) seperti mesin

bubut meja tapi ukuran besar 200 mm - 600 mm jarak

senter terhadap alas, dan 2.400 mm- 3.600 mm

feet/kaki panjang alasnya. Mesin ini bergerak otomatis.

h) Mesin bubut piringan (face lathe) hanya khusus untuk

mengerjakan piringan.

i) Mesin bubut kayu produksi massal (production lathe)

mempunyai pisau dan kayu yang bergerak secara

otomatis serta berukuran besar.

3) Keselamatan Kerja Pada Mesin Bubut:

a) Pergunakan pahat bubut yang tajam serta bentuk

menurut aturan sesuai dengan penggunaannya.
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b) Senter hidup memutarkan kayu, senter mati berputar

bebas dengan kepala lepas terkunci pada posisinya.

c) Putaran mesin sesuai dengan ukuran  kayu dan bentuk

pemotongan.

d) Bila menggunakan pelat pembawa, pekerjaan disekrup

terhadap pelat pembawa pemotongan bebas dari paku

sekrup dan pelat pembawa.

e) Teliti agar kayu pekerjaan tidak akan pecah.

f) Jarak kayu pekerjaan terhadap penahan pahat 3 mm.

g) Penahan pahat dan pahatnya 3 mm di atas senter.

h) Kayu pekerjaan setelah dipasang pada kedua senternya

harus diputar-putar dengan tangan sehingga betul-betul

bebas sebelum menghidupkan mesin.

i) Kayu pekerjaan yang kecil dan panjang harus ditahan

dengan penahan pembantu.

j) Pakai lengan baju yang pendek dan rapi.

k) Jangan memegang kayu pekerjaan yang sedang berputar.

l) Pegang pahat dengan teguh, telapak tangan menghadap

ke bawah.

m) Minyaki gesekan kayu pekerjaan dengan senter mati.

n) Jangan berdiri sejajar dengan putaran pekerjaan apabila

membubut dengan menggunakan plat pembawa.

o) Jauhkan penahan pahat atau buka penahan pahat apabila

mengampelas.

p) Jauhkan benda-benda yang mengganggu kelancaran

bekerja.

q) Bekerjalah dengan pikiran yang tenang dan waspada.



33

4) Alat dan perlengkapan mesin bubut adalah:

a) Pemegang mata bor (drill chuck).

b) Universal chuck untuk memegang kayu yang tidak bisa

dipegang oleh senter atau piringan pembawa (face plate).

c) Penahan kayu untuk/waktu mengebor (drill-pad).

d) Penahan getaran (steady rest) untuk menahan getaran

waktu membuat/ membubut yang kecil-kecil pahat bubut

untuk satu set terdiri dari:

e) pahat kuku (gauge) tiga buah, 25 mm; 12,5 mm; 30 mm.

f) pahat miring (skew chisel) dua buah 25 mm; 12,5 mm.

g) pahat pemotong (parting tool) sebuah.

h) pahat lancip (diamond point) sebuah.

i) pahat hidung (round nouse chisel) sebuah.

j) Gerinda khusus untuk mengasah/membentuk pahat

bubut.

k) Jangka tiga buah yaitu :

ü jangka tusuk untuk membagi yang sama dan membuat

lingkaran.

ü jangka bengkok untuk mengukur diameter lingkaran

bagian luar.

ü jangka kaki untuk mengukur diameter lingkaran bagian

dalam (lubang bulat).
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Alat dan perlengkapan mesin bubut kayu dan penggunaanya
Pahat bubut
digunakan untuk membuat lubang,
memotong dan membentuk kayu.

Gambar disamping ini adalah macam-
macam pahat bubut

a. pahat kuku (gauge)
b. pahat miring (skew chisel)
c. pahat pemotong (parting tool)
d. pahat hidung (round nouse chisel)
e. pahat hidung siku
f. pahat lancip (diamon point)
g. pahat miring
h. pahat miring kanan

Jangka kaki
Digunakan untuk mengukur diameter
lingkaran bagian dalam atau lubang
bulat

Jangka bengkok
Digunakan untuk mengukur diameter
lingkaran bagian luar
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Pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin bubut kayu
Memasang kayu pada mesin bubut
untuk membuat bulat torak:
1. Buatlah kayu yang akan dibubut

balok yang berpenampang bujur
sangkar.

2. Buatlah tanda silang (diagonal) pada
kedua ujung kayu, dimana yang satu
ujung dengan gergaji dan satu ujung
lagi dengan potlot (lihat gambar
disamping).

3. Ambil senter hidup dan pukul di
tengah-tengah tanda silang dengan
gergaji tadi sehingga senternya
masuk + 5 mm.

4. Masukkan senter hidup pada sumbu
hidupnya, dan senter mati  pada
sumbu mati.

5. Tempatkan kayu pada kedua senter,
bagian ujung yang disilang dengan
gergaji pada senter hidup. Dan ujung
yang ditusuk dengan  senter mati
harus diberi minyak pelumas.

6. Atur penahan pahat, dari sudut kayu
3 mm bebas dan tingginya 3 mm di
bawah senter.

(a) gambar memasang senter hidup pada
kepala kayu

(b) gambar pemasangan kayu pada
mesin bubut

Membuat kasar bulat torak:
1. Ambillah pahat kuku yang

berukuran besar.
2. Jalankan mesin.
3. Simpanlah pahat di atas penahan

pahat. Bila akan membubut dengan
cara mengeruk pahat disimpan
mendatar.

4. Bila akan membubut dengan cara
mengiris pahat disimpan miring.

5. Untuk lebih cepat dan hasilnya baik,
ialah dengan cara mengiris (lihat
gambar disamping).

6. Di bagian  kanan kayu pekerjaan
gerakkan pahat ke arah kepala
lepas.

7. Ulangi pembubutan arah ke kiri dan
tinggal sedikit pahat digerakkan ke
arah kepala tetap. (lihat gambar
disamping).

8. Pekerjaan membubut kasar harus
dibantu dengan mengukur besar

(a)

(b)

(b)

(a)
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bulatan mempergunakan jangka
bengkok, dimana pada tiap-tiap
bagian ukurannya dilebihkan 3 mm
dan pahat untuk menentukan
ukuran ialah pahat pemotong (lihat
gambar disamping).

9. Ulangi pekerjaan  tadi sehingga
hasilnya baik, lurus pada tiap-tiap
bagian yang dikerjakan dengan
pengukuran jangka bengkok.

10. Untuk menentukan diameter kayu
pekerjaan atau memotong,
dipergunakan pahat pemotong.
(lihat gambar disamping).

11. Selanjutnya harus kita haluskan
dengan pahat bubut miring

gambar pembubutan bulat torak
(a) membubut kasar bulat torak dengan

cara mengiris kearah kanan
(b) membubut bulat torak dengan cara

mengiris
(c) memeriksa diameter hasil bubutan

dengan jangka bengkok
(d) pekerjaan memotong untuk

menentukan diameter kayu dengan
pahat pemotong

Menghaluskan :
1. Pahat yang digunakan ialah pahat

miring yang besar.
2. Untuk tarap belajar kerjakan cara

mengeruk untuk yang sudah agak
trampil kerjakan cara mengiris.
Dengan cara mengiris hasilnya lebih
baik tetapi mengerjakannya agak
sukar (lihat gambar disamping).

3. Bila dengan cara mengeruk simpan
pahat di atas penahan pahat
dengan kedudukan pahat miring
dan yang mengenai kayu pekerjaan
hanya tengah-tengah mata pahat.
Pahat digerakkan  ke arah sudut
lebih kecil dari 900 antara sudut
letak pahat dan kayu pekerjaan.
Pekerjaan ini dilakukan berulang kali
hingga ukuran yang dibutuhkan

gambar pekerjaan penghalusan
(a) mengahaluskan dengan pahat miring

secara mengiris
(b) membuat bulat tirus dengan pahat

miring

(a)

(b)

(c)

(d)
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tercapai lurus dan licin.
4. Untuk memeriksa apakah lurus atau

tidak, digunakan kayu atau mistar
besi yang betul-betul lurus dan
diletakkan pada kayu pekerjaan
sebelum dibuka dari kedua senter
mesin bubut.

5. Bila akan dihaluskan lebih halus lagi,
kita gunakan ampelas, putaran
mesin dipercepat, mengenakan
ampelas mengampelas dalam
keadaan  berputar.

Menyikukan dada kayu :
1. Pahat yang digunakan ialah pahat

pemotong dan pahat miring.
2. Letakkan potlot pada salah  satu

titik yang akan dipotong disikukan.
3. Putarkan kayu pekerjaan dengan

tangan atau dengan mesin sehingga
terdapat garis sekeliling kayu yang
akan disikukan. Bisa juga
menggunakan ujung runcing dari
pahat miring.

4. Buatlah dada siku dengan pahat
pemotong dilebihkan kira-kira 1,6
mm dari keadaan sebenarnya ke
arah luar.

5. Haluskan dada tersebut dengan
ujung runcing pahat miring dengan
gerakan yang betul-betul  siku
terhadap arah panjang kayu
pekerjaan (lihat gambar disamping).

gambar pembuatan siku dada kayu
(a) menyikukan dada kayu dengan pahat

miirng
(b) menghaluskan dada kayu dengan

pahat miring
Membuat cekung :
1. Pahat yang digunakan ialah pahat

kuku dengan ukuran lebih kecil dari
cekungan yang akan dibuat.

2. Caranya ada dua operasi yaitu cara
mengeruk dan cara mengiris.

3. Berilah tanda garis batas cekung
yang akan dibuat dengan potlot.

4. Cara mengeruk mudah dan aman
tetapi hasilnya agak kasar.

5. Pahat diletakkan rata dan didorong
tegak menuju kayu pekerjaan

(a)

(b)

(a)
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sampai batas yang dikehendaki
6. Cara mengiris membutuhkan

keahlian dan keterampilan yang
cukup.

7. Potong/buat alur di tengah-tengah
dengan pahat pemotong sampai
batas kira-kira lebih besar 1,6  mm
dari dalam cekung yang akan
dibuat.

8. Letakkan pahat dengan arah lebar
900 terhadap penahan pahat dan
ujung tajam 900 terhadap kayu
pekerjaan, pada jarak 0,8 mm
sampai dengan 1,6 mm dari sisi
luar.

9. Kalau sebelah kiri alur, pahat
diputar berlawanan dengan arah
putaran jarum jam sambil ditekan
terhadap kayu pekerjaan, titik
tajam, pahat menuju alur dan pada
waktu kedudukan pahat ada di
tengah (lihat gambar disamping).

10. Tengah lengkungan, pahat jadi
mendatar tegak terhadap kayu
pekerjaan. Kalau di sebelah kanan
alur maka pahat digerakkan
kebalikannya kecuali terhadap
penahan pahat dan kayu pekerjaan.
Jadi yang dibalikkan itu putaran dari
perut pahat.

11. Hasil dengan cara mengiris halus
sekali bisa sampai mengkilap.

gambar pembuatan bulat cekung
(a) membuat cekung dengan pahat kuku
(b) mengukur diameter cekungan dengan

jangka bengkok

Membuat cembung :
1. Pahat yang dipakai ialah pahat

pemotong untuk batas cembung
dan untuk membuat cembungnya
digunakan pahat miring.

2. Yang dimakankan ialah sudut yang
tumpul dari pahat miring
dilaksanakan seperti pekerjaan
mengiris pada waktu membuat
cekung (lihat gambar disamping).

3. Dapat dengan cara mengeruk
menggunakan pahat miring yang
digunakan sisi tajam bagian tengah.

4. Umumnya dengan cara ini hasilnya
sedikit pecah-pecah.

gambar membubut cembung dengan
pahat pemotong dan pahat mirng

(b)
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Membubut piringan :
1. Kayu yang akan dibubut

dipersiapkan dan telah dibuat bulat
atau segi banyak beraturan dengan
mesin gergaji pita.

2. Senter mati dan senter hidup pada
mesin bubut dibuka.

3. Kayu yang telah disiapkan dipasang
piringan pembawa (pace plate)
dengan sekrup paling sedikit 3 buah
sekrup dengan panjang
diperhitungkan sehingga nanti tidak
terkena oleh pahat sewaktu
membubut.

4. Umumnya didahulukan membubut
bagian belakang dari piringan (lihat
gambar disamping).

5. Membubut bisa dilakukan di bagian
dalam atau di ujung luar sumbu. Ini
tergantung dari besar kecilnya yang
kita bubut.

6. Lebih baik memakai penahan pahat
berbentuk siku pahat lancip dan
hanya bisa dengan cara mengeruk,
dapat juga dipakai pahat kuku.

7. Mulailah membubut bagian
belakang dari piringan.

8. Membubut bagian muka piringan,
maka kayu piringan dibuka dari
pace plate dan dipasang lagi pada
piringan pembawa bagian belakang
yang telah dibubut, memasangnya
boleh pakai sekrup apabila
kemungkinan nantinya akan
terbuang. Apabila bagian belakang
harus rapi usahakan memakai kayu
penolong untuk menyekrup kayu
itu, dilem pada piringan bagian
belakang dengan memakai
perantara kertas untuk
memudahkan membubut.

9. Sama seperti membubut bagian
belakang dilakukan dengan cara
mengeruk. Bila perlu
dipoles/dipelitur bisa langsung pada
waktu terpasang pada mesin bubut
dalam keadaan berputar.

10. Memisahkan piringan dengan kayu

gambar pembubutan bulat piringan
(a) membubut piringan bagian belakang
(b) membubut piringan bagian muka

(b)

(a)
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pembantu harus dipahat dengan
pahat tusuk. Dengan demikian
selesailah pekerjaan membubut
piringan

Membubut spiral tunggal :
1. Kayu pekerjaan disiapkan dengan

dua ujungnya dibuat garis silang
diagonal.

2. Kerjakan pembubutan sampai
terbentuk bulat torak dengan
ukuran yang dikehendaki.

3. Lukislah garis kisar dengan jarak
yang sama dengan diameter di
tempat itu dengan menggunakan
potlot mengelilingi kayu
pekerjaan.

4. Dari kedua ujung garis dihubung-
hubungkan sejajar as kayu
sehingga akan berpotongan
dengan kisar.

5. Dengan menggunakan kertas
kecil atau plister titik pertemuan
kisar dan garis memanjang
dihubungkan melilit kayu
pekerjaan dimana tiap ¼ keliling
bergeser seperempat kisar (lihat
gambar 3-199).

6. Mengikuti lilitan kertas digergaji
sedalam spiral yang dikehendaki.

7. Mengikuti garis gergaji dikikir
bulat dan dikikir ½ bulat
sehingga terbentuk lilitan spiral
bulat tunggal.

8. Dihaluskan memakai amplas dan
bila perlu dpoles/dipelitur
langsung pada mesin bubut
keadan berputar.

9. Gambar disamping
memperlihatkan cara melukisnya.

gambar membuat spiral tunggal
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Membubut spiral berganda :
1. Pekerjaan ini sama halnya seperti

membuat spiral tunggal yaitu
melukis bentuk spiral sesuai dengan
ukuran yang dibutuhkan.

2. Dililit dengan kertas kecil/plister dua
buah lilitan dimulai dari dua buah
titik yang berlawanan satu sama lain
(lihat gambar disamping).

3. Pergeseran lilitan tiap-tiap ¼
keliling naik setengah kisar.

4. Melalui kisar dibor dengan
perlengkapan lubang persegi
sedalam setengah diameter
ditambah kira-kira 2 mm dengan
menggunakan atas/meja yang
berbentuk huruf V.

5. Pasang kembali pada mesin bubut
dan bulatkan dengan kikir setengah
bulat sehingga membentuk spiral
bulat yang baik.

6. Haluskan dengan ampelas hingga
halus bila perlu langsung pelitur
pada waktu terpasang pada mesin
bubut.

gambar membuat spiral ganda

Membubut bulat lonjong :
1. Cara pelaksanaannya sama seperti bulat torak.
2. Tiap-tiap ujung kayu membutuhkan tiga buah titik senter.
3. Pada ujung satu lagi titik senternya harus betul-betul  simetris dengan  ujung

yang lain. Bila tidak demikian mungkin terjadi tirus atau lonjong tak
beraturan.

4. Jadi pada kedua sisi lebar dan sisi tebal harus ditarik garis lurus/atau perusut
untuk mendapatkan titik yang dimaksud.

5. Selesaikan pekerjaan membubut seperti membubut bulat torak, titik senter
tadi yang tengah untuk membulatkan bagian tebal yang kiri untuk sisi lebar
yang kanan dan yang kanan untuk sisi lebar yang lain.

6. Untuk eksentris tinggal mengatur tebal dari titik senter berapa eksentris yang
dibutuhkan.

Mengebor lubang pada mesin bubut :
Dua macam cara untuk mengebor pada mesin bubut ialah kayu yang

berputar atau mata bor yang berputar. Untuk membuat lmengebor yang paling
baik ialah kayu yang berputar dan mata bor dipasang pada kepala lepas.

Bila kayu yang berputar :
1. Kayu pekerjaan dipasang pada

kepala tetap dengan
dipegang/disekrup pada piringan
pembawa atau dipegang oleh ragum

Bila mata bor yang berputar :
1. Pelaksanaan hanya membalikkan

mata bor dan kayu pekerjaan.
2. Mata bor dengan chucknya

dipasang pada senter hidup.
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khusus untuk mesin bubut.
2. Mata bor dipegang pada chucknya

dan chuck dimasukkan pada tempat
senter kepala lepas.

3. Mata bor undurkan pada posisi yang
bebas dari kayu pekerjaan,
kemudian kepala lepas majukan
hingga mata bor tepat mengenai
titik yang akan dibor.

4. Kepala lepas dikunci pada relnya,
dan untuk senter mati buka
kuncinya kemudian jalankan mesin.
Majukan senter lepas yang
memegang bor perlahan-lahan
hingga lubang selesai.

5. Bila lubang yang dibuat tembus
sedangkan bor tidak cukup, dapat
dilakukan dengan membalikkan
kayu. Ujung yang telah dibor selain
dipegang oleh pemegang khusus
dapat pula oleh piringan pembawa
yang telah dipasang pen yang dapat
masuk pada lubang kayu pekerjaan
yang telah dibor tadi dengan
keadaan seret tapi bebas berputar.
Maksudnya agar senter kayu yang
dibor betul-betul tepat pada senter
lubang yang telah dibor itu.
Kerjakan sel selanjutnya seperti
mengebor pertama.

3. Kayu pekerjaan dengan senter
hidup dipasang pada kepala lepas.

4. Pengaturan selanjutnya seperit
pada mengebor dengan kayunya
yang berputar.

5. Harus beda pemegang kayu agar
tidak berobah ke saming/bergerak
oleng waktu dibor tapi kayu dapat
bergerak bebas maju sejajar
senter. Ini biasanya ada spesial
pemegang yang dipasang pada rel
bersama dengan kepala lepas
(lihat gambar disamping).

6. Pengeboran dilakukan seperti
mengebor tersebut di atas, tetapi
sekarang kayu yang dimajukan
sampai lobang selesai.

c. Rangkuman  3

Mesin bubut kayu dapat digunakan untuk bermacam-macam

pekerjaan diantaranya adalah membuat bulat torak, tirus,

membuat bulat lonjong, membuat siku dada kayu, membuat

cekung atau cekung, membuat bulat piringan, membuat bulat

spiral tunggal, membuat bulat spiral ganda dan membuat lubang.

Secara ringkas dapat dikelompokkan lagi menjadi pekerjaan utama

dalam mesin bubut kayu yaitu membuat bulat torak, membuat

bulat lonjong, membuat bulat spiral dan membuat bulat piringan.



43

d. Tugas 3

Kerjakan tugas-tugas dibawah ini

(4) Amati dan perhatikan dengan seksama peragaan yang

dilakukan instruktur dalam menggunakan mesin bubut kayu,

kemudian praktekkan sendiri.

(5) Uraikan langkah-langkah membuat bulat tirus, membuat bulat

cembung, membuat bulat piringan dam membuat bulat spiral

tunggal menggunakan mesin bubut kayu !

(6) Susunlah langkah-langkah tersebut dalam format lembar kerja

yang sudah disediakan.

e. Tes Formatif 3

Selesaikan soal-soal dibawah ini.

(1) Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat diselesaikan

dengan mesin bubut kayu !

(2) Sebutkan jenis-jenis pahat yang digunakan pada mesin bubut

kayu

(3) Apa kegunaan jangka kaki dalam pekerjaan mesin bubut kayu?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 3

Lihat pada BAB III

g. Lembar Kerja 3

buatlah bagian pola dari kayu dengan bentuk yang memerlukan

pekerjaan membuat bulat tirus, mebuat bulat cembung, membuat

bulat piringan dam membuat bulat spiral tunggal sesuai dengan

lembar kerja yang saudara buat dalam tugas.
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SMK
KODE

M4.18A
PENGOPERASIAN MESIN BUBUT KAYU UNTUK

MEMBUAT POLA DARI KAYU LEVEL WAKTU

TUJUAN :
Peserta diklat dapat

5. Mengoperasikan mesin bubut kayu secara benar
6. Memanfaatkan mesin bubut kayu untuk membuat pola dari kayu dalam

proses pengecoran
MESIN DAN PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN:

5. ………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………
7.

BAHAN YANG DIBUTUHKAN
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………
6.

LANGKAH-LANGKAH KERJA
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………
6.

GAMBAR BENDA KERJA



45

4. Kegiatan Belajar 4

Penggunaan mesin ketam perata

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 4

1) Peserta diklat mempunyai pengetahuan tentang mesin ketam

perata sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan

dengan pembentukan kayu

2) Peserta diklat dapat menggunakan mesin ketam perata dengan

sikap dan prosedur yang benar

b. Uraian Materi 4

1) Pengenalan umum dan perlengkapan mesin ketam perata

(surfacer)

Bagian-bagian utama mesin ketam perata dapat dilihat pada

gambar 7.

Gambar 7. bagian-bagian utama mesin ketam perata
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Pada umumnya konstruksi mesin ketam perata terdiri dari:

a) Rangka badan

b) Meja muka dan meja belakang

c) Sumbu ketam

d) Motor

Perlengkapan yang digunakan antara lain :

e) Pengantar

f) Pengatur naik dan turun meja

g) Tudung pengaman

2) Spesifikasi mesin ketam perata :

Pekerjaan pokok mesin ketam perata adalah mengetam rata

dan lurus pada permukaan kayu serta mengetam rata dan

lurus pada siku-siku sisi tebal.

Ukuran mesin ketam ditentukan oleh panjang sumbu ketam

(umumnya 100 mm sampai dengan 900 mm). Putaran mesin

ketam perata antara 3.500 Rpm sampai 5.000 Rpm.

Jenis mesin yang tersedia adalah mesin ketam perata

tunggaldan mesin ketam perata kombinasi.

Syarat-syarat dari mesin ketam perata yang dapat dipakai

membuat sponing ialah:

ü Meja muka mempunyai lengan-lengan atau lebih besar ke

kiri dari meja belakang.

ü Ujung pisau sebelah kiri menonjol ke kiri dari as

pemegang pisau (cutter head) 0,4 mm – 0,8 mm dari

meja belakang
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3) Keselamatan kerja pada mesin Ketam perata :

a) Bila hendak menyetel mata ketam, mengganti atau

menggerinda matikan saklar utama atau buka sikring.

b) Gunakan kayu pendorong bila mengetam kayu yang tipis

agar terhindar dari kecelakaan.

c) Pisau yang terbuka hanya selebar kayu yang akan

diketam ditambah ± ½ cm.

d) Selalu diingat bahwa tangan berada di atas kayu dan jauh

dari jangkauan putaran pisau.

e) Tekan dengan baik kayu pekerjaan pada meja dan

pengantar.

f) Kayu yang boleh diketam ialah yang panjangnya lebih dari

30 cm.

g) Jangan mengetam dengan pisau ketam yang tumpul.

h) Jangan memulai bekerja sebelum putaran mesin

mencapai kecepatan penuh.

i) Jangan merubah kedudukan meja mesin tanpa petunjuk

instruktor.

Cara menyetel mesin ketam perata :
Meja belakang sama tinggi dengan putaran pisau:

a) Turunkan meja muka dan meja belakang lebih rendah beberapa mm dari
putaran mata ketam.

b) Ambil sepotong kayu yang telah diketam baik lurus yang panjangnya kurang
lebih 40 cm.

c) Ketamkan kayu tadi kira-kira 10 cm.
d) Matikan mesin, dan simpanlah kayu yang telah diketam itu pada meja muka

yang ditonjolkan pada meja belakang.
e) Naikkan meja belakang hingga merapat pada kayu yang telah diketam di atas

tadi.

Dalamnya pemakanan mata ketam sesuai dengan yang dikehendaki:
a) Stel meja belakang sama tinggi dengan putaran mata ketam.
b) Ambil kayu yang telah diketam lurus, letakkan pada meja belakang menonjol

pada meja muka.
c) Ukur perbedaannya lebih rendah dari meja belakang sedalam yang



48

dikehendaki.

Meja muka dan meja belakanag lebih rendah dari putaran mata pisau
yang sama tinggi:

a) Stel meja muka lebih rendah dari putaran mata ketam sedalam yang
dibutuhkan.

b) Ambil kayu yang lurus, dan ketamlah sedikit setelah itu matikan mesin.
c) Putar menghadapnya kayu tadi pada meja muka, dan simpanlah di meja

belakang tepat pada yang telah diketam di atas mata ketam pada kedudukan
yang tinggi.

d) Turunkan meja belakang hingga kayu menyentuh mata ketam tapi rapat
pada meja belakang.

Jenis-jenis pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin ketam perata
Megetam rata, lurus  dan licin
permukana kayu :
a) Siapkan kayu pekerjaan.
b) Periksa kayu pekerjaan tidak

terdapat benda-benda keras atau
mata kayu yang mungkin lepas
waktu diketam.

c) Periksa meja belakang sam atinggi
dengan putaran pisau.

d) Aturlah pemakanan pisau antara
0,8 mm sampai dengan 1,6 mm
yaitu meja muka lebih rendah dari
meja belakang.

e) Aturlah tudung pengaman hanya
ada kebebasan 5 mm dari kayu
akan diketam.

f) Periksa baut pengantar dan tudung
pengaman, pengunci meja apakah
sudah terkunci baik.

g) Jalankan mesin, mulai mengetam
dengan tekanan tangan kiri
menekan kayu terhadap meja awal
pengetaman. Tangan kanan hanya
mendorong.

h) Setelah kayu lewat mata ketam
kira-kira 20 cm, pindahkan tekanan
pada meja belakang, sedangkan
tangan kanan tetap mendorong ke
muka dengan menggunakan blok
pendorong. Gambar 3-159
memperlihatkan mengetam kayu
yang panjang dan tebal.
Sedangkan gambar 3-160
memperlihatkan mengetam kayu

gambar mengetam rata dan lurus
(a) mengetam rata, lurus dan licin
(b) mengetam rata dengan kayu pendorong
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yang tipis sehingga harus memakai
kayu pendorong.

Mengetam sisi tebal/menyikukan :
a) Siapkan kayu pekerjaan dan

periksa jangan sampai ada benda-
benda yang dapat merusak mata
ketam.

b) Menyamakan tinggi meja belakang
dengan putaran pisau.

c) Menyetel dalamnya pengetaman.
d) Mengatur pengantar siku-siku

terhadap pengantar.
e) Tudung pengaman diatur hanya

ada kebebasan kira-kira 5 mm dari
kayu yang akan diketam.

f) Periksa semua penyetelan apakah
sudah terkunci baik.

g) Jalankan mesin, mulailah
mengetam dengan tekanan
terhadap meja muka dan
pengantar pada awal pengetaman.

h) Selanjutnya tekanan dipindahkan
ke meja belakang dan pengantar,
(lihat gambar 3-161).

i) Tekanan tangan kanan sebagian
besar mendorong kayu pekerjaan

gambar mengetam sisi tebal atau menyikukan

Mengetam miring :
a) Persiapkan kayu pekerjaan yang

telah dilukis miringnya pengetaman
pada kepala kayu.

b) Stel meja belakang sama tinggi
dengan putaran mata ketam.

c) Stel meja muka, apakah
pengetaman akan dilakukan satu
kali jalan, dua kali atau tiga kali
jalan.

d) Menurunkan meja muka hanya satu
kali saja, meskipun pengetaman
akan dilakukan lebih dari satu kali
jalan.

e) Menyetel siku goyang sesuai
dengan miringnya yang
dikehendaki.

f) Dengan pertolongan siku goyang
yang telah disetel miringnya
pengantar dapat diatur.

g) Buatlah percobaan dahulu untuk

gambar mengetam miring



50

mengontrol penyetelan.
h) Jalankan mesin dan kerjakan

pengetaman miring di mana
dorongan seperti halnya dengan
mengetam lurus. Dalam gambar 3-
162 memperlihatkan pengetaman
miring yang buntu di kedua
ujungnya dengan pertolongan dua
stop blok (blok penahan).

Mengetam tirus :
Yang dimaksud mengetam tirus di sini
tidak tepat dimulai dari ujung ke ujung
kayu. Tapi bagian muka harus ada
beberapa cm untuk menahan pada
meja belakang. Langkah-langkah kerja
sebagai berikut :
a) Siapkan kayu pekerjaan yang telah

dilukis tirusnya.
b) Stel meja muka belakang sama

tinggi dengan putaran mata pisau.
c) Stel meja muka lebih rendah dair

meja belakang sedalam tirus yang
dikehendaki.

d) Stel pengantar, tegak lurus meja
tudung pengaman hanya bebas ½
cm dari kayu pekerjaan yang akan
ditiruskan.

e) Pasang stop blok pada meja muka
diukur dari ujung meja belakang,
dekat pisau ketam sepasang tirus
yang dikehendaki.

f) Bila tirus melebihi panjang meja
muka harus dilakukan lebih dari
satu kali. Kalau dikerjakan dua kali
maka menurunkan meja muka
harus ½ tebal tirus, dan kalau
dikerjakan tiga kali maka meja
muka diturunkan 1/3 tebal tirus
dan seterusnya.

g) Jalankan mesin, dan turunkan kayu
pekerjaan dengan perlahan-lahan
di mana ujungnya ditahan oleh
kayu penahan.

h) Doronglah dengan dorongan yang
cukup merata hingga pengetaman
tirus selesai. (lihat gambar 3-164).

gambar mengetam tirus
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Mengetam sponing/les :
a) Siapkah kayu pekerjaan yang telah

dilukis pada kepala kayu ukuran
sponing yang akan dibuat.

b) Meja belakang disetel sama tinggi
dengan putaran pisau.

c) Menurunkan meja muka tergantung
kepada ukuran sponing, atau akan
dilakukan beberapa kali
pengetaman sponing dengan
mengingat batas maksimal
pengetaman 3-163).

d) Menyetel lebar sponing diukur jarak
dari sisi meja belakang sebelah kiri
atau dari ujung pisau paling keluar
terhadap pengantar, di mana
pengantar telah disetel tegak lurus
meja.

e) Untuk membuat sponing buntu
harus dipasang kayu penahan
(stop).

f) Bila buntu di muka pasang stop
blok pada meja muka, belakang
sama tinggi dengan meja muka dan
panjang sponing maksimum sama
panjang dengan muka/meja
belakang dikurangi 5 cm.

g) Bagian belakang tetap harus
disisakan untuk menjaga ujung
kayu tercowak.

h) Bila buntu di bagian belakang
pasang stop blok pada meja
belakang, dan meja belakang sama
tinggi dengan putaran mata pisau.
Meja muka lebih rendah dari
putaran pisau sedalam sponing.

i) Untuk sponing langsung meja
belakang sama tinggi dengan
putaran pisau, sedangkan meja
muka disetel sedalam sponing.

j) Tekanan tangan kiri dan dorongan
tangan kanan sama halnya seperti
waktu mengetam sisi tebal atau
menyikukan kayu.

gambar mengetam sponing

Mengetam cowakan :
a) Siapkan kayu pekerjaan dengan

lukisan cowakannya.
b) Turunkan kedua meja muka dan
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belakang yang sama tingginya dari
putaran mata ketam sedalam
cowakan yang hendak dibuat.

c) Pasang stop blok pada meja muka
dan meja belakang di mana harus
diingat pemakanan pisau (mata
ketam) baik di muka ataupun di
belakang adalah pertemuan
putaran mata ketam dengan
perpanjangan permukaan meja
muka dan perpanjangan meja
belakang.

d) Atur pengantar dan tudung
pengaman, usahakan bagian pisau
yang masih tajam.

e) Jalankan mesin.
f) Tahankan ujung kayu pekerjaan

pada stop blok di meja muka dan
turunkan kayu itu dengan perlahan-
lahan hingga merapat pada meja
muka dan meja belakang.

g) Dorong kayu pekerjaan ke muka
perlahan-lahan hingga ujung muka
menyentuh stop blok pada meja
belakang. (lihat gambar 3-165).

h) Angkat kayu perlahan-lahan dan
matikan mesin.

gambar mengetam cowakan

Mengetam kepala kayu :
Persayaratan yang harus diperhatikan
pada mengetam kepala kayu ialah:

- Pisau ketam harus betul-betul
tajam.

- Meja belakang harus betul-betul
sama tinggi dengan putaran pisau
ketam.

Langkah-langkah untuk mengetam
kepala kayu adalah :
a) Siapkan kayu pekerjaan.
b) Penyetelan pengantar, tudung

pengaman sama dengan
penyetelan waktu mengetam
tebal/menyikukan.

c) Jalanka mesin.
d) Ketam ujung pertama beberapa

mm, balikkan ujungnya kepala
kayu dan ketamlah sampai
selesai. (lihat gambar 3-166).
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e) Ada cara lain untuk mengetam
kepala kayu agar tidak pecah-
pecah pada akhir pengetaman,
maka bantulah dengan kayu lain
dirapatkan pada akhir
pengetaman.

gambar mengetam kepala kayu

c. Rangkuman  4

Penggunaan pokok mesin ketam perata untuk pekerjaan

mengetam rata dan lurus permukaan kayu serta mengetam rata

dan lurus pada siku-siku sisi tebal. Pekerjaan lain yang dapat

selesaikan adalah mengetam miring, mengetam sponing,

mengetam tirus, mengetam cowakan dan mengetam kepala kayu.

d. Tugas 4

Kerjakan tugas-tugas dibawah ini

(7) Amati dan perhatikan dengan seksama peragaan yang

dilakukan instruktur dalam menggunakan mesin ketam

perata, kemudian praktekkan sendiri.

(8) Uraikan dengan singkat tentang langkah-langkah

mengetam rata, lurus dan licin pada permukaan kayu,

mengetam miring dan mengetam sponing  dengan mesin

ketam perata !

(9) Susunlah langkah-langkah tersebut dalam format lembar

kerja yang sudah disediakan

e. Tes Formatif 4

Selesaikan soal-soal dibawah ini.

(3) Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat

diselesaikan dengan mesin ketam perata !

(4) Apa yang menentukan ukuran mesin ketam perata?
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 4

Lihat pada BAB III

g. Lembar Kerja 4

buatlah pola dari kayu dengan bentuk yang membutuhkan

pekerjaan perataan permukaan, perataan miring dan sponing

sesuai dengan lembar kerja yang saudara buat dalam tugas.
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SMK KODE
M4.18A

PENGOPERASIAN MESIN KETAM PERATA
UNTUK  MEMBUAT POLA DARI KAYU LEVEL WAKTU

TUJUAN :
Peserta diklat dapat

7. Mengoperasikan mesin ketam perata secara benar
8. Memanfaatkan mesin ketam perata untuk membuat pola dari kayu

MESIN DAN PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN:
8. ………………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………………
11. ………………………………………………………………………………………………………

BAHAN YANG DIBUTUHKAN :
7. ………………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………………

LANGKAH-LANGKAH KERJA :
7. ………………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………………

GAMBAR BENDA KERJA :
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5. Kegiatan Belajar 5

Penggunaan mesin pembentuk

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 5

1) Siswa mempunyai pengetahuan tentang mesin pembentuk

sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan

pembentukan kayu

2) Siswa dapat menggunakan mesin pembentuk dengan sikap dan

prosedur yang benar

b. Uraian Materi 5

1) Pengenalan umum dan perlengkapan mesin pembentuk

(shaper)

Bagian-bagian utama mesin pembentuk dapat dilihat pada

gambar 8.

Gambar 8. bagian-bagian utama mesin pembentuk



57

Pada umumnya konstruksi mesin pembentuk terdiri dari:

a) Rangka tempat duduk meja mesin.

b) Meja mesin dengan bagian tengah mempunyai lubang

tempat keluar sumbu dan pada bagian lain mempunyai

lubang-lubang berulir. Untuk menempatkan tutup dan

pengantar.

c) Rangka dudukan untuk motor serta sumbunya.

d) Sumbu terdiri dari bagian pokok dipegang oleh joke serta

bersatu dengan pulirnya. Di bagian atas top spidle dapat

diganti-ganti menurut kebutuhan.

e) Sumbu atas ada 3 macam:

ü Standar spindle top untuk pekerjaan umum

ü Stub spindle top untuk pekerjaan istimewa, dipakai

memasang pisau-pisau khusus.

ü Collet chuck untuk memegang pisau router (end cutter).

f) Pengantar:

ü Pengantar lurus terdiri dari dua bagian yang dapat

disetel bersama atau disetel miring.

ü Pengantar ring, untuk pekerjaan yang lengkung-

lengkung atau berbelok-belok.

g) Pisau terdiri dari lima macam:

ü Solid cutter adalah pisau yang bersayap.

ü Pisau lepas (loose knife) dipasang dan dijepit oleh dua

ring, tiap pasang pisau harus mempunyai ukuran bentuk

dan berat yang sama.

ü Slitting saw (daun gergaji alur) mempunyai diameter

kecil dengan ukuran tebal yang berbeda-beda 1/9"

sampai 1/4", 3/8" dan 1/2" untuk membuat alur, dado

dan purus dan lain-lain.
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ü Z knife untuk membuat bossing dan cowakan dada

purus.

ü End cutter atau router cutter dipasang pada collet chuck

untuk membuat sambungan ekor burung atau profil

miring.

h) Cincin pengantar dan cincin penutup sumbu atau perantara

i) Perlengkapan khusus :

ü Tutup lubang meja.

ü Ring pengaman bila tidak menggunakan pengantar

lurus.

ü Pengantar pemotong dan pengantar dorong bila

mejanya mempuyai alur.

2) Spesifikasi mesin pembentuk :

Mesin Shaper berguna sekali untuk pembentukan kayu dengan

model yang rumit. Mesin ini biasanya digunakan di bengkel-

bengkel sekolah ataupun dibengkel perusahaan kayu.

Pekerjaan yang biasa dikerjakan pada mesin shaper ialah untuk

membuat profil, alur, lidah dan sponing.

Mesin ini termasuk mesin yang cukup berbahaya sebab

mempunyai putaran tinggi sedangkan sumbu pisau berputar

tegak terbuka.

Beberapa persamaan dengan mesin ketam perata antara lain:

a) Pisau dan sumbu shaper sama dengan pisau dan

pemegang pisau (cutter head) pada mesin ketam perata.

b) Pengantar pada shaper sama dengan meja pada mesin

ketam perata.

c) Meja pada mesin shaper sama dengan pengantar pada

mesin ketam perata.
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3) Keselamatan kerja pada mesin pembentuk :

a) Taruhlah handle otomatis pada posisi pengunci untuk

pemasangan pisau pada sumbunya.

b) Taruhlah handle otomatis pada posisi bebas (free

position) untuk penyetelan kayu pekerjaan.

c) Periksakan pada instruktur semua penyetelan sebelum

memulai bekerja.

d) Jangan bekerja tanpa pengawasan dari instruktur.

e) Gunakan semua alat pengaman yang mungkin bisa

dipakai untuk tiap pekerjaan.

f) Gunakan pisau yang tajam untuk mendapatkan hasil yang

baik.

g) Singkirkan semua benda yang menggangu kelancaran

pekerjaan dari meja mesin.

h) Jangan dibolehkan orang lain menjalankan mesin atau

mendekati.

i) Teliti bahwa lantai di sekitar tempat bekerja keadaan

aman dan tidak licin.

j) Pusatkan pikiran pada pekerjaan dan mesin yang sedang

kamu hadapi.

k) Taruhlah handle otomatis pada posisi jalan apabila akan

memulai bekerja.

l) Hati-hatilah bekerja dengan mesin ini karena sangat

berbahaya dengan mempunyai kecepatan tinggi.
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Jenis-jenis pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin pembentuk
Mengetam lurus sisi tebal kayu :
a) Menyiapkan kayu pekerjaan.
b) Memasang pisau lepas bersama

cutter headnya pada sumbu.
c) Mengatur tinggi sumbu sehingga

kira-kira 1 mm sisi bawah pisau di
bawah permukaan meja.

d) Mengatur pengantar belakang
sama tinggi atau rata dengan
putaran pisau.

e) Mengatur pengantar depan untuk
dalamnya pemakanan.

f) Jalankan mesin, pekerjaan seperti
pada waktu mengetam pada mesin
ketam perata, dimana pengantar
dianggap sebagai meja pada mesin
ketam perata.

gambar mengetam lurus sisi tebal kayu

Membuat alur, lidah atau profil
pada kayu lurus :
a) Menyiapkan kayu pekerjaan yang

telah dilukis bentuk yang
dikehendaki pada kepala kayu.

b) Memasang pisau pada sumbunya
dengan bentuk pisau yang sesuai
dengan bentuk yang akan dibuat.

c) Mengatur tinggi pisau dari meja,
usahakan agar pemotongan berada
di bawah, menutup lubang sumbu
agar jangan terbuka terlalu besar
sehingga membahayakan.

d) Mengatur pengantar muka dan
belakang satu garis lurus dan
mundur dari lingkaran pemotongan
pisau sesuai dengan lukisan pada
kepala kayu.

e) Mengatur tudung pengaman,
batang penekan samping dan atas.

f) Jalankan mesin, membuat
percobaan dan bila telah baik
langsung mengerjakan kayu
pekerjaan (lihat gambar
disamping).

g) Untuk pembuatan alur, lidah atau

gambar membuat alur
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profil buntu buat kayu stop blok.
Dan apabila buntunya satu ujung
cukup dibuat satu stop blok.
Apabila buntunya di kedua ujung
maka harus ada dua stop blok.
Stop blok ini bisa dipasang pada
pengantar atau dipasang pada
meja dengan klem.

Membuat sponing,  profil pada sisi
tebal yang lengkung :
a) Siapkan kayu pekerjaan, haluskan

dahulu bagian yang akan dibuat
profil atau sponing.

b) Pengantar mesin buka seluruhnya,
dan keluarkan dari meja mesin.

c) Pasang pisau yang sesuai beserta
cincin, yang akan dipasang di atas
pisau pada sumbunya.

d) Alur tinggi pisau dari meja sesuai
dengan lebar bentuk yang
dikehendaki.

e) Pasang tudung pengaman di atas
pisau serta menekan pekerjaan
pada meja.

f) Pasang starting pin di muka pisau
terdekat untuk pengantar
pendahuluan. pada meja mesin
terdapat lobang berulir (umumnya
banyak), dan di sana memasang
starting pin.

g) Jalankan mesin, sisi tebal kayu
tekankan pada starting pin dan
gerakkan kayu pekerjaan yang
berlawanan dengan putaran sumbu
mesin (lihat gambar disamping).

h) Hati-hati pada akhir pemotongan
kayu hanya ditahan oleh cincin
yang menentukan dalamnya
pemakanan. Gerakkan kayu
pekerjaan keluar ke arah
berlawanan dengan putaran pisau
shaper.

gambar membuat sponing dan profil pada sisi
tebal yang lengkung

Membentuk dada purus :
Membentuk dada purus (cope cut)
hanya dilakukan pada mesin shaper
yang pada mejanya mempunyai alur
yang dilengkapi dengan pengantar
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dorong (lihat gambar disamping).
a) Siapkan kayu pekerjaan yang telah

dibuat purusnya.
b) Pasang cope cutter khusus pada

stub spindle top yang sesuai
dengan bentuk profil pada tiang
pintu atau tiang jendela.

c) Pasang kayu di atas pengantar
sorong sehingga pipi purus rata di
sebelah kanan.

d) Pasang kayu penahan pecah pada
pengantar sorong.

e) Pemakanan pisau diatur sehingga
bagian atas tepat pada pipi purus
bagian bawah.

f) Atur kayu pekerjaan ke kiri atau ke
kanan, digeser untuk mendapatkan
dalam cowakan dan klem pada
pengantar sorong.

g) Atur pengantar purus muka dan
belakang segaris dan mengenai
ujung dada purus yang akan
dibentuk.

h) Jalankan mesin doronglah kayu-
kayu pekerjaan menuju pisau
bersama-sama pengantar sosong.

gambar membentuk dada lurus

Membentuk bossing (raise a panel) :
a) Dengan menggunakan pengantar lurus dan pisau jenis solit cutter.
b) Pengerjaan seperti bentuk profil (membuat profil ).
c) Dengan menggunakan pengantar dorong (sliding jig) dan jenis pisau ialah Z

knife.
d) Pengerjaan sama dengan membentuk dada purus.
e) Kayu dorong diletakkan diatas pengantar dorong yang diberi alas kayu miring.

Mengerjakan sponing :
a) Menyiapkan kayu pekerjaan yang telah dilukis bentuk sponingnya pada kepala

kayu.
b) Memasang pisau rata/pisau lepas atau pisau bersayap dengan sayap banyak

dan rata.
c) Mengatur pengantar muka dan pengantar belakang satu garis lurus serta

mundur dari lingkaran potong pisau sedalam atau selebar sponing.
d) Mengatur baik turun pisau dan sedapat mungkin sponing berada di bawah

untuk mengurangi bahaya dan kayu tidak terjepit antara pisau dan meja.
e) Mengatur batang penekan kemeja dan ke pengantar serta tudung pengaman.
f) Jangankan mesin, buat pemotongan percobaan bila telah cukup baik dan sesuai

dengan kebutuhan, langsung dengan memulai pekerjaan.
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c. Rangkuman 5

Mesin pembentuk dapat digunakan untuk bermacam-macam

pekerjaan antara lain untuk mengetam lurus sisi tebal kayu,

pembuatan sponing, membuat alur dan profil kayu lurus, membuat

profil pada sisi tebal yang lengkung, membentuk dada purus dan

membentuk bossing.

d. Tugas 5

Kerjakan tugas-tugas dibawah ini

(1) Amati dan perhatikan dengan seksama peragaan yang

dilakukan instruktur dalam menggunakan mesin pembentuk,

kemudian praktekkan sendiri.

(2) Uraikan dengan singkat tentang langkah-langkah membuat alur

dan profil kayu lurus, membuat profil sisi tebal yang lengkung

dan membentuk dada purus dengan menggunakan mesin

pembentuk (shaper) !

(3) Susunlah langkah-langkah tersebut dalam format lembar kerja

yang sudah disediakan

e. Tes Formatif 5

Selesaikan soal-soal dibawah ini.

(5) Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat diselesaikan

dengan mesin pembentuk !

(6) Sebutkan macam-macam pisau yang digunakan untuk mesin

pembentuk ?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 5

Lihat pada BAB III
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g. Lembar Kerja 5

buatlah pola dari kayu dengan bentuk yang membutuhkan

pekerjaan membuat alur dan profil kayu lurus, membuat profil sisi

tebal yang lengkung dan membentuk dada purus sesuai dengan

lembar kerja yang saudara buat dalam tugas.
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SMK KODE
M4.18A

PENGOPERASIAN MESIN PEMBENTUK (SHAPER)
UNTUK  MEMBUAT POLA DARI KAYU

LEVEL  WAKTU

TUJUAN :
Peserta diklat dapat  :

9. Mengoperasikan mesin pembentuk secara benar
10. Memanfaatkan mesin pembentuk untuk membuat pola dari kayu

MESIN DAN PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN :
12. ………………………………………………………………………………………………………
13. ………………………………………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………………………………………
15. ………………………………………………………………………………………………………

BAHAN YANG DIBUTUHKAN :
10. ………………………………………………………………………………………………………
11. ………………………………………………………………………………………………………
12. ………………………………………………………………………………………………………

LANGKAH-LANGKAH KERJA :
11. ………………………………………………………………………………………………………
12. ………………………………………………………………………………………………………
13. ………………………………………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………………………………………

GAMBAR BENDA KERJA :
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BAB III 
EVALUASI 

 
 

A. PERTANYAAN 

1. Apa yang dimaksud dengan lengkah pisau dalam mesin kayu ? 

2. Suatu mesin kayu mempunyai jumlah putaran 5.000 rpm, garis tengah 

pisau 8 cm. (a) Tentukan kecepatan iris yang terjadi pada mesin tersebut !  

(b) Tentukan kecepatan dorong bila besar langkah 2 mm, poros berpisau 4 

bilah dengan kecepatan putar 5.000 put/menit. 

3. Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin 

gergaji pita ! 

4. Berapa ukuran kemunculan maksimal pisau pada saat pemasangan ? 

5. Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin 

bubut kayu ! 

6. Sebutkan jenis-jenis pahat yang digunakan pada mesin bubut kayu ! 

7. Apa kegunaan jangka kaki dalam pekerjaan mesin bubut kayu? 

8. Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin 

ketam perata ! 

9. Apa yang menentukan ukuran mesin ketam perata? 

10. Sebutkan macam-macam pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mesin 

pembentuk ! 

11. Sebutkan macam-macam pisau yang digunakan untuk mesin pembentuk ? 
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B. KUNCI JAWABAN 

Kunci jawaban untu soal 1 sampai 11  yang dilengkapi dengan kriteria penilaian 

setiap item tes. 

1. Langkah pisau atau alat dalam suatu mesin adalah jarak tempuh oleh 2 

irisan mata pisau. 

2. Diketahui :  n = 5.000 put/menit 

   d = 80 mm 

jadi :   (a) kecepatan iris pisau (V) 

    V = ? . (80). (5.000)/ 60 = 20.944 m/dt 

  (b) kecepatan dorong (V?) 

   V? =  (2). (5.000).(4)/ 1.000 = 40 m/menit 

3. Membelah lurus, membelah miring, memotong siku, membuat lengkungan, 

menggergaji dengan bentuan acuan dan membuat lingkaran. 

4. Diameter roda-roda (pada umumnya dari 250 mm sampai dengan 1.000 

mm) dan kenaikan maksimum pengantar daun gergaji bagian yang paling 

rendah terhadap meja mesin. 

5. Pekerjaan utama dalam mesin bubut kayu adalah membuat bulat torak, 

membuat bulat lonjong, membuat bulat spiral dan membuat bulat piringan. 

6. Jenis- jenis pahat mesin bubut kayu adalah pahat kuku, pahat miring, 

pahat pemotong, pahat hidung, pahat hidung siku, pahat lancip, pahat 

miring kiri dan pahat miring kanan. 

7. Jangka kaki digunakan untuk mengukur diameter lingkaran bagian dalam 

atau lubang bulat. 

8. Mengetam rata dan lurus, mengetam miring, mengetam sponing, 

mengetam tirus, mengetam cowakan dan mengetam kepala kayu. 

9. Ukuran mesin ketam perata biasanya ditentukan oleh panjang sumbu 

ketam, yaitu antara 100 mm sampai dengan 900 mm. 



 68 

10. Untuk mengetam lurus sisi tebal kayu, pembuatan sponing, membuat alur 

dan profil kayu lurus, membuat profil pada sisi tebal yang lengkung, 

membentuk dada purus dan membentuk bossing. 

11. Macam-macam pisau untuk mesin pembentuk adalah: solid cutter, loose 

knife (pisau lepas), slitting saw (daun gergaji), Z knife (pisau bentuk Z) 

dan end cutter 

 

C. KRITERIA KELULUSAN 

Hasil belajar peserta diklat yang dievaluasi meliputi penguasaan: (1) Kognitif 

skill (kemampuan penalaran); (2) Psikomotorik skill (kemampuan ketrampilan); 

(3) Attitude skill (Sikap); (4) Produk/benda kerja sesuai kriteria standart; dan (5) 

Batasan waktu yang telah ditetapkan. Angka maksimum masing-masing 

komponen adalah: 

 
No Komponen Nilai 

1. Kemampuan penalaran 10 
2. Kemampuan Ketrampilan:  

 
a. Langkah kerja 
b. Penggunaan alat 
c. Keselamatan kerja 

10 
10 
10 

3. Sikap 10 
4. Produk/benda kerja 40 

5. Batasan waktu 10 

Jumlah : 100 

 
Evaluasi dilakukan pada akhir tiap-tiap kegiatan belajar. Skor dari tiap-tiap 

kegiatan belajar kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kegiatan 

belajar yang dilakukan. Peserta diklat dinyatakan lulus jika skor minimum 

yang dicapai 70. 

 
Kategori kelulusan: 
70 – 79 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja dengan bimbingan. 
80 – 89 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
90 – 100 : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat 

melanjutkan ke modul M4.12A yaitu tentang pembuatan pola dari kayu. 

Sebaliknya apabila peserta diklat dinyatakan tidak lulus maka peserta diklat harus 

mengulang modul ini dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan modul M4.12A. 

Apabila peserta diklat telah lulus menempuh 18 modul, maka peserta diklat 

berhak memperoleh sertifikat kompetensi pengecoran. 
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