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Alat-alat Tangan Tempat Kerja Otomotif  
Di dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja 

bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja yaitu alat 
tangan dan alat mesin atau alat tenaga (hand tools and 
machine tools or Power tools) kedua alat tersebut 
dibedakan atas tenaga penggeraknya dimana alat mesin 
untuk menggerakkannya menggunakan tenaga bantu dari 
mesin, misalnya mesin gerinda untuk dapat berputar batu 
gerindanya harus di putarkan oleh motor listrik, sedangkan 
alat tangan menggunakan tenaga otot/tangan manusia. 
Dengan kata lain alat tangan adalah alat bantu kerja yang 
penggunaannya selalu menggunakan tenaga tangan 
manusia. Peralatan yang akan di bahas berikut ini termasuk 
dalam kategori alat-alat tangan (Hand Tools). 

Pekerjaan memasang dan melepas baut /mur, 
skrup, snapring adalah pekerjaan yang hampir selalu ada 
disetiap unit kompetensi perbaikan kendaraan otomotif. 
Peralatan untuk memasang/ melepas baut (bolt) dan mur 
(nut) berdimensi segi enam (Hexagonal) disebut kunci pas/ 

ring/ kombinasi segi enam (Wrench Hexagonal) dan untuk kepala baut segi empat disebut Wrench Square. 
Sedangkan peralatan untuk membuka skrup (screw) adalah obeng (Screw driver). 

 
A. KUNCI PAS (Open end wrench) 

Kunci pas terbuat dari logam paduan Chrome 
Vanadium, dengan tangkai (shank) membentuk sudut 15 
derajat pada kedua ujung-ujungnya dan 90 derajat yang 
terdapat pada kunci pas khusus. Kunci pas umumnya dibuat 
menjadi dua kunci yang ukuran masing-masing berbeda. 
Misalnya; ukuran 6 mm dan 7 mm, dan seterusnya. Ukuran 
kunci menunjukkan lebar dari mulut kunci yang yang berati 
juga menunjukkan lebar kepala baut atau mur. 

Gunakan kunci ring untuk melepaskan mur dan baut 
bila memungkinkan. Batang (shank) yang menyudut 
memungkinkan anda menggunakan kunci untuk melepas 
dan mengencangkan bila ruang/celahnya ada. Satuan 
ukuran kunci pas terdiri dari ukuran metrik (mm) dan 
imperial (inch). Ukuran satuan metrik tersedia ukuran dari 
4 mm sampai dengan ukuran 80 mm. Dan yang umum 
digunakan di bengkel otomotif adalah ukuran 6 mm dengan 
kenaikan setiap 1 mm hingga ukuran kunci 36 mm, kecuali 
ukuran 31 mm, 33 mm, 34 mm, dan 35 mm tidak 
disediakan. 

Kedua bentuk kepala yang tersedia adalah: 
 

1) Jenis Ujung Terbuka (Pipih) 
Terdiri dari dua rahang pipih yang diatur dengan 

 

 
Gambar 1.1.. Kunci pas 

PERALATAN STANDAR DI BENGKEL 
OTOMOTIF  

(The Automotive Shop Hand Tools) 
 

1 

Peralatan  standar di bengkel otomotif : 
 
A. Kunci Pas (Open end wrench) 
B. Kunci Ring (Box wrench) 

C. Kunci Kombinasi (Combination wrench) 
D. Kunci Soket (Socket wrench) 
E. Kunci L (Allen wrench) 
F. Kunci Inggris (Adjustable wrench) 
G. Kunci Roda (Wheel nuts and bolts wrench) 
H. Kunci Busi (Spark plug wrench) 
I. Obeng (Screw driver) 
J. Palu (Hammer) 
K. Tang (Pliers) 
L. Gergaji (Hacksaws) 
M. Snei dan Tap (Dies and Taps) 
N. Pahat (Chisels) 
O. Ragum (Bench vise) 
P. Kikir (Files) 
Q. Bor (Drills)  

R. Rivet  
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permukaan bagian dalam paralel satu dengan yang lain. Lebar rahang didisain sedemikian rupa agar 
sesuai dengan ukuran kepala baut atau mur tertentu. Perhatikan bagian soket mengenai jenis-jenis 
sistim. 

Catatan: Umumnya, ukuran rahang dari satu kepala adalah satu ukuran lebih besar dari pada 
rahang di ujung lainnya. Gunakan kunci pas bila anda akan melepaskan pengencangpengencang dengan 
cepat pada tempat-tempat yang ruang/bukaan-bukaannya memudahkan kunci pas jenis ini terpasang, dan 
bilamana kunci pas jenis lainnya tidak cocok. 

 
Gambar 1.2. Bagian-Bagian Kunci Pas dan Penggunaannya  

 
2) Kunci Pas Crowfoot 

Kunci pas crowfoot digunakan untuk melonggarkan atau mengencangkan mur atau baut yang tidak 
dapat dicapai oleh kunci pas biasa. 

 
Gambar 1.3. Kunci Pas Crowfoot 

 
3) Kunci Pas Sumbat Pembuangan 

Alat-alat ini mempunyai banyak ukuran terbuat dari baja campuran. Panjangnya berkisar 200 mm. 
Kunci sumbat pembuangan digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan sumbat pembuangan 
yang terdapat pada engine,transmisi dan penggerak akhir. Kunci pas dapat berfungsi dengan baik bila 
ditarik ke arah anda. Anda harus mengepasnya dahulu, sehingga batangnya yang panjang dapat bergerak 
pada arah tenaga yang diberikan, hal ini akan mengurangi tegangan pada mur atau kepala bautnya.  

 
Gambar 1.4. Kunci Sumbat Pembuangan 

 
(a) Penggunaan Kunci Pas 

(1) Pilihlah kunci pas yang ukurannya sesuai. 



 

(2) Pasanglah kunci pasnya sedemikian rupa sehingga rahang-rahangnya sepenuhnya 
mencengkeram mur atau kepala baut, rahang-rahang tersebut harus sepenuhnya 
mencengkeram mur atau kepala baut agar kunci pasnya tidak selip/terlepas. 

(3) Tariklah kunci pas tersebut ke arah anda untuk melepaskan mur atau baut tersebut. 
 

 
Gambar 1.5. Pemasangan yang benar 

 

 
Gambar 1.6.. Pemasangan yang tidak benar 

(b) Keamanan 
(1) Jangan menggunakan kunci yang rahang-rahangnya retak, rusak, aus atau bundar, karena kunci 

pas tersebut dapat selip dan melukai anda. 
(2) Jangan menggunakan kunci yang kotor, kunci pas tersebut dapat terlepas dari genggaman anda. 

 
(c) Pemeliharaan 

(1) Jagalah agar kunci tetap bersih dengan melapnya dengan kain bersih. 
(2) Simpanlah kunci tersebut di kotak alat, lemari atau gantungan dinding. 
(3) Periksalah kunci tersebut secara teratur untuk melihat bila telah aus. Buanglah kunci yang telah 

aus atau rusak. 
 

B. KUNCI RING (Box wrench) 
Kunci ring juga terbuat dari logam paduan Chrome Vanadium. Kunci ring berfungsi untuk memasang 

atau melepaskan kepala baut atau mur yang mempunyai momen pengencangan yang cukup besar dan 
memungkinkan dapat bekerja pada ruang yang terbatas. 

Pada ujung-ujung kepala kunci ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal atau lebih pada lubang 
diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dari kunci pas dan memberikan cengkraman pada 
seluruh kepala baut atau mur. 

Kunci ring mempunyai tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar 
bila dibandingkan dengan gaya tuas kunci pas. 

 

 
Gambar 1.7. Kunci ring 

4) Kunci Ring Dwarf 
Kunci ini digunakan pada ruang yang lebih sempit di mana kunci ring standar terlalu panjang atau 
terlalu tebal sewaktu digunakan pada baut atau mur. 
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Gambar 1.8. Kunci Ring Dwarf 

 
5) Kunci Ring Lengkung 

Kunci ring lengkung digunakan untuk mecapai komponen yang baut atau murnya akan dikencangkan 
atau dikendorkan, misalnya digunakan untuk mengencangkan baut motor starter. 

 
Gambar 1.9. Kunci Ring Lengkung 

 
a) Penggunaan Kunci Ring 

(1) Pilihlah kunci yang ukurannya sesuai. 
(2) Pasang kunci tersebut pada mur atau kepala baut. 
(3) Tariklah kunci ke arah anda untuk melepaskan mur atau baut. 

 

 
Gambar .1.10. Pasang kunci ring pada kepala baut 

b) Keselamatan 
(1) Jangan menggunakan kunci yang kotor, karena kunci tersebut dapat selip dari genggaman 

anda. 
(2) Jangan menggunakan kunci ring bila ring/cincin – cincinnya retak atau aus dan gerigi 

dalamnya membundar, kunci ring tersebut dapat selip dan dapat menyebabkan luka. 
c) Pemeliharaan 

(1) Jaga agar kunci tersebut tetap bersih, laplah dengan kain bersih. 
(2) Periksa kunci-kunci tersebut secara teratur bila aus atau rusak. 
(3) Simpanlah kunci dalam kotak alat, lemari atau gantungan dinding. 

 
C. KUNCI KOMBINASI (Combination wrench) 

Kegunaan kunci kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas an kunci ring pada masing-masing 
ujung dalam ukuran yang sama dan merupakan kunci yang saling mengisi kekurangan yang ada pada 
kunci pas dan kunci ring, dan lebih simpel. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) 
dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda. 



 

Kunci ini dengan jenis kepala bersegi 6 yang sama dan ukurannya berkisar antara 6 mm sampai 
dengan 32 mm. 

 
Gambar 1.11. Kunci Kombinasi 

 
Kelemahan kunci pas dan kunci ring; 
1. Tidak dapat menjangkau kepala baut dan mur yang letaknya tersembunyi. 
2. Momen atau torsi pengencangannya cukup kecil. 

 
D. KUNCI SOKET (Socket wrench) 

Kunci Soket adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan Chrome Vanadium 
dan dilapisi dengan nikel. Satu ujung mempunyai dudukan berbentuk segi 4, dan ujung lainnya berdimensi 
hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen 
kekencangan tertentu. Karakteristik kunci soket: 
1. Kunci soket dapat menjangkau kepala baut atau mur yang terletak sangat sulit dan tersembunyi. 

Misalnya; baut pengikat intake dan exhaust manifold. Hal ini bisa dilakukan, karena kunci soket 
dilengkapi dengan batang penyambung (extention). 

2. Kunci soket mempunyai momen atau torsi lebih besar terhadap pengencangan atau pelepasan baut dan 
mur, karena selalu dilengkapi dengan batang pemutar (rachet). 1 Set Kunci Socket terdiri dari 
beberapa bagian: 
1. Kunci Sok normal/pendek dan panjang. 
2. Ratchet Handle, digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan 

cara menyetel arah putaran sesuai keperluan (mengencangkan/mengendorkan baut atau mur). 
3. Speed Handle, digunakan untuk melepaskan atau mengencangkan baut/mur yang ulirnya panjang 

dan dalam. 
4. Sliding Handle; digunakan untuk melepaskan atau mengencangkan baut/mur yang memiliki momen 

pengencangan cukup tinggi. 
5. L Handle, yang dipasangkan pada kunci soket dan dapat bergerak bebas meskipun kepala baut/mur 

pada posisi yang rumit. 
6. Extension, untuk menghubungkan handle dengan kunci sok jika mur/baut tidak dapat dijangkau 

tangkai yang ada. 
Adapun model penyambung (extension) kunci soket antara lain; universal join, adaptor solit extension 

bar, dan flexible extension bar. Gambar Kunci Soket dan kelengkapannya; 
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Gambar 1.12. Kunci Shok dan penampangnya 
 

1) Penggunaan Kunci Soket 
(a) Bila menggunakan socket spanner pilihlah socket yang cocok dengan mur atau baut yang 

akan anda lepaskan. 
(b) Pilih dan pasanglah batang socket yang cocok pada socketnya. 
(c) Pasanglah socket pada pengencang yang akan dilepas dan tariklah batang socket tersebut ke 

arah anda untuk melapaskan mur atau baut. 

 
Gambar 1.13. Pasang Kunci Soket pada Gagang 



 

 
2) Keamanan 

(a) Jangan menggunakan socket atau batangan yang rusak karena soket atau batangan tersebut 
dapat terlepas dan menyebabkan anda terluka. 

(b) Jangan menggunakan soket atau asesorisnya bila kotor, atau terkena oli atau gemuk. 
3) Pemeliharaan 

(a) Laplah soket dan asesorisnya dengan kain yang bersih setelah digunakan. 
(b) Pasanglah soket dan batangannya ada tempat yang sesuai dalam perangkat soket. 
(c) Simpanlah perangkat soket tersebut dalam lemari atau rak. 

 
E. KUNCI L (Allen wrench) 

Kunci L digunakan untuk membuka/mengencangkan baut yang kepala bautnya menjorok kedalam. 
Ukuran kunci L antara 2 mm – 22 m dan penampangnya berbentuk segi 6 (hexagonal) dan berbentuk 
bintan (L bintang). 

 
Gambar 1.14. Kunci L dan penggunaannya 

 
F. KUNCI INGGRIS (Adjustable wrench) 

Kunci Inggris digunakan untuk membuka/mengencangkan kepala baut/mur yang ukurannya dapat 
diubah sesuai dengan limit maksimumnya. Kunci Inggris mempunyai sudut 15 derajat terhadap 
pegangannya dengan ukuran lebar  mulut antara 13 mm – 35 mm. Ada juga yang bersudut 45 derajat 
terhadap pegangannya dengan ukuran lebar mulut antara 26 mm – 83 mm. 

Cara penggunaannya dengan cara memutarkan penyetel rahang, sementara mulut kunci 
ditempatkan pada kepla baut/mur, dan mulut kunci disetel sesuai ukuran baut/mur. 

 
 

Gambar 1.15. Kunci Inggris 
 

1) Penggunaan Kunci Inggris 
a). Aturlah kunci inggris agar pas dengan mur atau bautnya.Kunci ini dipaskan dengan menggerakkan 

mur yang dapat disetel sehingga rahang-rahangnya mencengkeram dengankuat. 
b). Pasanglah kunci pada mur sedemikian rupa sehingga daya tarik sepenuhnya berada pada rahang-

rahang yang terkunci. Tariklah kunci pas ke arah anda untuk melepas mur. 
2) Keamanan 

(a) Jangan gunakan kunci pas yang dapat diatur bila rahangrahangnya retak, kunci pas tersebut dapat 
selip dan merusak mur atau bahkan menyebabkan anda terluka. 

(b) Jagalah agar kunci pas tetap bersih sehingga kunci pas tersebut tidak selip dari genggaman anda. 
3) Pemeliharaan 

http://qtussama.files.wordpress.com/2012/01/kunci-l-dan-penggunaannya.jpg
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(a) Laplah kunci dengan kain bersih untuk menghilangkan debu atau gemuk. 
(b) Lumasi mur yang penyetelnya dengan beberapa tetes oli mesin. 
(c) Simpanlah kunci di dalam kotak alat, lemari atau digantung di gantungan dinding. 

 
G. KUNCI RODA (Wheel nuts and bolts wrench) 

Kunci roda digunakan untuk melepas dan mengganti mur roda pada kendaraan bermotor. Kunci 
roda  terbuat dari baja dimana ujung-ujungnya mempunyai kepala soket segi 6. 

Jenis kunci roda sebagian besar mempunyai 4 jari-jari kemudian disatukan membentuk palang/silang 
pada ujung luar masing-masing batang terdapat soket yang berbeda ukurannya. 

Ukuran kunci roda pada umumnya 19 mm dan 21 mm atau 3/4 inch dan 13/16 inch. Fungsi kunci 
roda pada umumnya adalah; 
1. Membuka baut dan tutup hub roda. 
2. Membuka baut, membuka dan menempatkan kembali tutup roda. 

  
Gambar 1.16. Kunci roda palang/silang Gambar 1.17. Kunci roda lurus 

 

 
Gambar 1.18. Pasang Kunci Roda pada Mur Roda 

 
1) Penggunaan Kunci Roda 

Pasanglah spoke dengan ukuran yang sesuai dengan mur roda. Pastikan kunci terpasang sepenuhnya 
pada mur roda. Peganglah kunci dengan kedua tangan dan putarlah lengan untuk melepaskan mur 
roda. 

2) Keamanan 
(a) Pastikan socket sepenuhnya terpasang pada mur roda. Socket yang kurang pas terpasang dapat 

menyebabkan wheel spanner selip dan anda dapat melukai diri anda. 
(d) Jangan gunakan kunci roda yang soketnya retak. 

3) Pemeliharaan 

(a) Jagalah agar kunci roda tetap bersih. 

(b) Simpanlah kunci roda di dalam lemari atau rak atau digantung pada gantungan dinding. 
 
H. KUNCI BUSI (Spark plug wrench) 

Kunci busi digunakan untuk melepas dan memasang busi yang biasanya busi dipasang pada posisi 
sulit dijangkau oleh kunci pas atau kunci ring. 

Kunci busi dirancang untuk mendapatkan perlakuan momen pengencangannya tidak terlalu kuat, 
maka kunci busi didesain dengan tangkai yang pendek.  Kunci busi dibuat dengan ukuran standar 
mengikuti ukuran busi yang ada. Ukuran standar tersebut yaitu; 1o mm, 14 mm, dan 18 mm. 
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Gambar 1.19. Kunci busi sepeda motor Gambar 1.20. Kunci busi mobil 
 
I. OBENG (Screw driver) 

Obeng dalam satuan set dalam ukuran dan 
bentuk penggerak yang berbeda, panjag, pendek, 
sangat pendek (buntung). Obeng terdiri dari batang 
yang terbuat dari baja keras berkualitas tinggi dengan 
satu mata pada satu ujungnya dan gagang terbuat dari 
plastik/kayu yang dicetak pada batangnya. 

Obeng digunakan untuk melepas/memasang 
sekrup dari komponen-komponen kendaraan bermotor 
seperti pada; lampu kepala, pelindung radiator, dan 
untuk melepas pengikat seperti sekrup-sekrup kotak 
yang mempunyai momen pengencangan relatif rendah. 
Obeng juga dapat digunakan untuk mencongkel 
cetakan dan menekan/mendorong seperti pada pemasangan penghapus kaca.  

Ada 3 jenis obeng yaitu obeng biasa, obeng offset, dan obeng tumbuk (obeng ketok). Sedangkan 
bila ditinjau dari penampangnya, dibedakan menjadi 3 yaitu obeng pipih (-/min), obeng sudut dan obeng 
plus (+/kembang/bintang/philip). 

 
a. Obeng Biasa 

Obeng biasa terdiri dari tangkai dan bilah obeng. 
Obeng biasa digunakan untuk 
mengendorkan/mengencangkan sekrup atau baut 
sesuai ukurannya. 
a) Penggunaan Obeng Standard dan Obeng 

Philips 
(1) Penggunaan Obeng Standard 

(a) Pilihlah obeng dengan ukuran 
yang sesuai dengan skrupnya. 

(b) Tahan mata obeng dengan satu 
tangan dan arahkan ujungnya 
pada celah dengan tangan 
lainnya. Peganglah obeng pada 
posisi tegak lurus dengan skrup. 

(c) Putarlah obeng kuat dan mantap 
untuk melepaskan skrup. 

(2) Penggunaan Obeng Phillips 

 
Gambar 1.21 Bagian – bagian obeng 

 
Gambar 1.22. Obeng plus (+) dan obeng pipih (-) 
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http://qtussama.files.wordpress.com/2012/01/pict0382.jpg
http://qtussama.files.wordpress.com/2012/01/obeng-set.jpg


 

(a) Bersihkan setiap debu yang mungkin 
terdapat pada recess dengan sebatang 
kawat bila memungkinkan. 

(b) Pilihlah obeng yang memungkinkan 
ujungnya pas sepenuhnya pada recess.  

(c) Tahan batang obeng dengan satu 
tangan dan arahkan ujungnya dengan 
tangan lainnya. 

(d) Peganglah obeng tegak lurus ke skrup 
untuk mencegah recessnya rusak. 
Berikan tekanan yang lebih besar bila 
menggunakan obeng standard. 

 
b) Keamanan (Obeng Phillips dan Standar) 

(1) Hanya gunakan obeng dengan mata pisaunya yang sesuai ukurannya dengan celah skrup. 
(2) Jangan gunakan obeng yang gagangnya belah, atau mata pisaunya tumpul atau rusak. 
(3) Jauhkan tangan anda dari mata pisaunya bila menggunakan obeng. 
(4) Jangan pernah menggunakan obeng sebagai palu, pahat atau pengungkit. 

 

 
 

Gambar 1.24.Penggunaan Obeng 
 

(5) Jangan gunakan obeng yang pegangannya atau mata pisaunya terlumuri gemuk atau oli. 
 

c) Pemeliharaan Obeng Standard dan Obeng Philips 

(1) Jagalah agar obeng tetap bersih, gunakan lap untuk membersihkan oli atau gemuk dari 
pegangannya atau mata pisaunya. 

(2) Buanglah obeng yang pegangannya patah atau ujungnya rusak. 

(3) Simpanlah obeng di dalam lemari, kotak alat atau gantungan dinding. 
 

b. Obeng Offset 

 
Gambar 1.23.Cara Memegang Obeng 



 

Tip obeng sudut atau obeng offset ini membentuk sudut 
terhadap tangkainya.  Ukuran standarnya : 00, 450, 900, 
1350. Obeng sudut ini digunakan untuk membuka dan 
mengencangkan baut yang tidak bisa dijangkau oleh obeng 
biasa. Obeng offset mempunyai bilah yang sekaligus 
sebagai tangkainya dan mata pada kedua ujungnya 
berbentuk kembang/+/ bintang/ philip/ atau pipih/-/minus. 
Obeng offset berfungsi untuk mengencangkan baut dengan 
kepala beralur atau sekrup yang letaknya tidak dapat 
dijangkau dengan oleh jenis obeng biasa. 

 
 
 

Gambar 1.25 obeng Offset 

 
c. Obeng Ketok 

Obeng ketok berfungsi untuk mengeraskan/mengendorkan baut kepala yang beralur atau sekrup yang 
momen pengencangannya relatif lebih tinggi. Obeng ini terdiri dari tangkai dan bilah yang dapat 
dilepas. Bila digunakan, pilihlah bilah obeng ketok yang sesuai dengan ukuran dan bentuk sekrup atau 
bautnya. 
 

 
 

Gambar 1.26. konstruksi obeng ketok (impact) dan penggunaannya 
 

Cara penggunaannya: 
Cara menggunakan obeng ketok dengan cara memukul ujung bodi obeng dengan palu sambil tangkai 
obeng ketok diputar sehingga blade memutar obeng ke kanan atau ke kiri 
(mengeraskan/mengendorkan). 
Posisi antara bilah obeng dengan sekrup atau baut diupayakan harus tetap tegak. Dengan memutar 
blade obeng secara tiba-tiba, maka baut atau sekrup yang kencang dapat dikendorkan dengan mudah, 
begitu pula sebaliknya. 

 
Memilih Ukuran Obeng : 
1) Lebar Tip 

Lebar ujung ( tip ) harus hampir sama dengan lebar bagian dalam slot baut yang akan 
dikencangkan atau yang akan di longgarkan.  Tip yang terlalu lebar dapat merusak benda kerja.  
Tip yang terlalu tipis dapat merusak tip atau obeng itu sendiri. 

http://qtussama.files.wordpress.com/2012/01/1866156_obengketok1.jpg


 

 
Gambar 1.27.  Lebar tip obeng 

 
2) Ketebalan Tip 

Dalam memilih obeng, ujung/ tip obeng harus sesuai dengan slot pada baut dimana lebar tip harus 
hampir sama dengan lebar bagian dalam slot baut  

 

 

 
 

Gambar 1.28.  Tebal tip obeng 
 

Lebar yang benar 

Tip hampir sama panjang dengan dasar 

slot 

Tip terlalu lebar 

Tip terlalu kecil 

Tip terlalu tipis, dapat 
merusak obeng 

Tip bermata bulat, mudah robek dan berbahaya. 

Tip hampir sama 
lebarnya dengan slot 

Tip hampir sama 
lebarnya dengan slot 

Ketebalan yang 
benar 



 

Cara Menggunakan Obeng : Pastikan tangkai dan tangan anda tidak basah atau  terkena oli. 
Pegang obeng tegak lurus dengan baut.  Pegang tangkai obeng dengan satu tangan. Tekan obeng 
dengan tangan yang lain dengan tekanan yang cukup agar tip tetap berada pada slot baut.  Putar 
obeng dengan perlahan 
 

J. PALU (Hammer) 
Palu merupakan alat yang dipakai sebagai pemukul untuk memasang dan melepaskan komponen-

komponen mesin seperti pada pemasangan bearing, melepas sambungan pada propeller shaft dan 
sebagainya. Di bengkel otomotif, palu dikategorikan menjadi 2 yaitu: palu keras dan palu lunak. 
a. Palu keras/palu besi 

Kepala palu terbuat dari baja yang kedua ujungnya dikeraskan.Ukuran palu ditentukan oleh berat palu 
tersebut, biasanya antara 0,3 kg-1,4 kg. Bagian muka palu dibuat dalam berbagai bentuk, seperti 
bulat, rata, dan menyilang pada kedua ujungnya. Palu kepala bulat, seperti palu konde agar saat 
memukul dapat terhenti di tengah-tengah pada satu titik pukulan. 
Jenis-jenis Palu keras atau Besi dibagi atas 2 macam, yaitu : 

(1) Palu konde, dipergunakan untuk berbagai macam keperluan dan muka berbentuk setengah bola 
(ball pein) digunakan untuk membentuk kepala paku keling.  Bagian muka yang rata/ agak 
cembung ini digunakan untuk memukul pahat, penitik, atau memukul benda kerja. 

 

Gambar 1.29. Bagian-bagian palu konde dan kegunaannya 

b). Palu pembentuk / peregang (Peining), sama dengan palu konde, salah satu muka palu peregang ini 
berbentuk agak cembung, tapi pada ujung yang lainnya berbentuk seperti kampak tumpul.  Ujung 
ini disebut ujung pein, sehingga dapat juga disebut palu pein. 

Palu ini terdiri dari dua bentuk : pein luru dan pein melintang;  digunakan untuk membentuk/ 
meregang atau melakukan pengerjaan pada bidang yang beralur atau cekung.  

 

Gambar 1.30 Penggunaan Palu peregang 

b. Palu lunak 
Palu lunak terbuat dari bahan kayu, plastik, karet, dan tembaga. Palu lunak digunakan untuk 
memasang dan membongkar komponen mesin yang tidak meninggalkan bekas pukulan pada benda 
kerja, misalnya pada bearing, poros komponen, kepala blok silinder, kepala silinder, dan komponen 
lainnya. 

Mata 

Pasak Muka 

Leher dari 

tangkai palu 

Paku Rivet 

(Keling) 

Pein Lurus 

Pein melintang 

Paku Rivet 

(Keling) 



 

 
1.31. Macam-macam palu lunak 

 
K. TANG (Pliers) 

Tang digunakan untuk memotong, membengkokkan, memegang dan sebagainya. Macam-macam 
bentuk tang: 
1. Diagonal cutting plier (Tang Potong) 

Jenis tang seperti ini memiliki rahang yang miring.  Dan kemiringannya dibuat pada sudut tertentu 
sehingga dapat memotong kabel/kawat. Tang jenis ini ada juga yang handelnya terbungkus plastik 
untuk digunakan pada kelistrikan 

 
Gambar 1.32 : Bagian-bagian tang gunting potong 

2. End cutting plier. 
Digunakan untuk memotong kawat dengan rahang membuka paralel 90 derajat. 
 

Memecah Pin 

Menarik Pin 



 

 
 

Gambar 1.33. Diagonal cutting plier Gambar 1.34. End cutting plier 
 

3. Flat nose plier. 
Digunakan untuk memegang benda yang kecil dengan rahang segi empat yang tirus pada bagian 
ujung. 

4. Long nose plier. 
Digunakan untuk memegang benda kecil dengan bentuk rahang bulat tirus. 

5. Round nose plier. 
Digunakan untuk membengkokkan kawat dan pelat tipis. 

 
Gambar 1.35 Flat nose plier. 
 

 
Gambar 1.36  Round nose plier. 

 
6. Combination plier. 

Digunakan untuk berbagai pekerjaan ringan menggunakan tangan. 

 
Gambar 1.37 :  Bagian-bagian dan fungsi tang kombinasi serta kegunaannya 

 
7. Tang slip Joint (Polygrip plier). 

Tang slip joint ini memiliki pivot pin yang memungkinkan variasi bukaan yang banyak.  Alat ini sangat 
berguna untuk menjepit komponen yang kecil atau membengkokkan metal lembaran dilengkapi 
dengan rahang yang dapat diatur. 

Kawat 
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Gambar 1.38 : Bagian-bagian tang slip joint 

 

8. Tang Sirklip /Mulut Buaya (Circlip Pliers) 

Tang sirklip ini ada dua jenis :  untuk sirklip eksternal dan sirklip internal.  Jenis ujung sirklip ini 
menentukan jenis dari rahang pada alat ini.  Sirklip yang memiliki lobang kecil pada setiap ujungnya 
membutuhkan tang dengan ujung rahang bulat 

 

Gambar 1.39 : Macam-macam tang sirklip dan kegunaannya 
 

9. Tang Stel (vice grip) 
Bermacam-macam jenis tang stel (vice grip) atau tang self-locking banyak digunakan dalam workshop. 
Bentuk dan ukuran masing-masing jenis ini berbeda tapi operasi penyetelannya sama. 

 
Gambar 1.40 Tang stel dan penggunaannya 

 
Bentuk lain tang stel yang digunakan dalam menjepit benda bulat atau benda yang tebal digunakan 
tang stel klem (Klem Vice Grip).  

Lobang 

Cekungan pada poros 

Untuk Klip Internal 

Untuk Klip Eksternal 

Poros Lima Tingkat 

Handle yang panjang untuk 

memudahkan penjepitan 

Pivot Pin 
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Gambar 1.41 Tang stel dapat berfungsi menjepit pipa dan benda-benda bulat. 

 
L. GERGAJI (Hacksaws) 

Gergaji digunakan untuk memotong memotong benda kerja. Bagian-bagian gergaji; 
i. Bingkai/sengkang. 

Terbuat dari baja yang kuat dan kaku. Sengkang yang dapat diatur, dapat digunakan untuk 
bermacam-macam panjang dari daun gergaji. 

b) Daun gergaji. 
Daun gergaji terdiri dari dua macam letak gigi pemotong yaitu; gigi pemotong satu  sisi (Single cut) 
dan gigi pemotong dua sisi (Double cut). Sedang bentuk gigi gergaji ada yang silang dan ada juga 
yang lurus. Berikut ukuran mata (gigi) gergaji yang ditandai dengan nomor urut 1 sampai dengan 3; 
a. No. 1, jumlah gigi/inch= 14 – 18 digunakan untuk bahan pejal, tembaga, dan besi tuang. 
b. No. 2, jumlah gigi/inch=22 – 24 digunakan untuk bahan dengan bentuk tebal dan baja karbon 

tinggi. 
c. No. 3. jumlah gigi/inch= 28 – 32 digunakan untuk bahan dengan bentuk tipis, pelat, kawat, dan 

pipa tipis. 

   
Gambar 1.42. Daun Gergaji dan sengkangnya 

 
M. SNEY DAN TAP (Dies and Taps) 

 SNEY (pengulir luar) adalah untuk memutar pada bagian luar atau batang baut dengan tangan. Dan 
alat bantu untuk memutarkan snei adalah rumah senei atau tangkai senei. 

 TAP adalah alat untuk membuat ulir dalam dengan tangan.  

 
Gambar 1.43. Tap dan Snei 
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Gambar 1.44. tap 

  
Gambar 1.45. Snei  

 
N. PAHAT (Chisels) 

Pahat (Chisel) digunakan untuk memotong, mebuat alur, meratakan bidang, dan membentuk 
sudut pada benda kerja.  

 
Gambar 1.46 : Bagian-bagian dan ukuran pahat pahat 

 
Macam-macam pahat: 
1. Pahat pelat, untuk meratakan bidang dan memotong pelat logam. 
2. Pahat alur, untuk alur dan sponeng. 
3. Pahat setengah bulat, untuk membuat alur setengah bulat. 

 

Membuka sambungan las Membuka paku keling Membuka baut yang berkarat 

Gambar 1.47 : Penggunaan pahat 

Macam-macam Pahat  dan Kegunaannya  

Jenis-jenis Pahat Kegunaan 

Tangkai pahat  

Kepala pahat 

Sudut pasak 

Penyayat (Mata potong) 

Bagian yang dikeraskan 
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Pahat Pipih/Rata (Flat Chisel) 

 

Pahat pipih mempunyai penyayat yang lurus dan 
lebar yang sedikit lebih lebar dari tangkainya untuk 
mencegah kemacetan pada sisi samping. 

 Memotong plat tipis 

 Meratakan permukaan 

 Membersihkan permukaan plat yang kotor 
(guratan, kotoran las) 

 

 

 

 

Pahat Silang (Cross Cut Chisel) 

 

Pahat silang mempunyai penyayat yang ramping, 
digunakan untuk : 

 pembuatan alur kecil 

 pahatan pendahuluan 

 (Sebelum dilakukan pemahatan lanjut dengan 
pahat rata/pipih ) 

 

 

 

Pahat Lengkung (Convex Edge Chisel) 

 

Pahat ini memiliki penyayat yang lengkung atau lurus 
dengan kegunaan: 

 membersihkan kotoran pada lubang  

 membersihkan kotoran pada alur 

 

 

 

Pahat Alur (Roundnose Chisel) 

 

Pahat alur adalah pahat yang digunakan untuk 
pembuatan alur, terutama untuk  pembuatan alur-
alur yang sejajar.Seperti: alur pelumasan pada bidang 
luncur 

Pahat Alur 

Penyayat Lengkung 

Penyayat lurus 

dan lebar 

Mengalur permukaan 

dengan Pahat Silang 

Pahat Silang 

Pembuatan  alur 

pelumasan 



 

 

 

Pahat Berujung Runcing/ Diamond ( Diamond 
Point Chisel  

 

Pahat ini digunakan untuk: 

 Pengerjaan akhir pada sudut bagian dalam, 

 Membuat alur bentuk V pada retak rigi las yang 
perlu perbaikan 

 Membuat celah pada pelat dan pipa supaya 
mudah dipatahkan. 

 
Cara memahat 

Memahat adalah proses membuang bahan yang tidak 
dipergunakan untuk pembuatan benda kerja dengan cara 
menyayat atau memotongnya. Pekerjaan penyayatan dilakukan 
oleh mata pahat. Gaya penyayatan diperoleh dari pukulan palu. 
Untuk menghasilkan penyayatan yang baik, maka cara 
memegang pahat, cara memegang palu, cara berdiri, dan cara 
menjepit bahan/benda kerja harus benar. Cara memegang pahat 
dan memegang pahat dan memegang palu yang benar dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini. Sebagai pedoman cara 
memahat yang benar ialah: 

 Jepit benda kerja pada ragum secara kuat dan benar. 

 Pegang pahat pada tangan kiri dan palu pada tangan kanan 
(lihat cara memegang pahat dan palu). 

 Posisi berdiri kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang 
membentuk sudut 60 derajat. 

 Arah pemukulan palu tegak lurus terhadap kepala pahat. 

 Gerakan palu diayun agar menghasilkan gaya pukulan yang 
besar. 

 Mata harus selalu mengawasi mata pahat tidak pada kepala pahat. 

 Gunakan pahat yang tajam. 

 Pemahatan dimulai dari bagian ujung benda. 

 Usahakan pemakanan selalu rata. 

 Untuk pemahatan permukaan yang luas/lebar gunakan pahat alur terlebih dahulu, untuk membuat batas-batas 
pemakanan, kemudian potong/sayatlah dengan pahat rata. 

 Gunakan kaca mata tembus pandang atau transparan pada waktu memahat. 

 Gunakan pembatas meja, agar supaya beram hasil pahatan tidak mengenai orang lain. 

 Gunakan pahat yang tidak mengembang kepalanya, agar tidak melukai tangan. 

 

O. RAGUM (Bench vise) 
Ragum adalah digunakan untuk menjepit benda kerja, 
seperti mengikir, memahat, memotong dan sebagainya. 
Ragum umumnya terbuat dari besi tuang atau tempa yang 
dipasang pada bangku kerja dengan kuat. 
Perawatan Ragum 
Bagian batang ulir dan bagian permukaan yang dapat 
bergeser harus sering diberi oli, dan bagian-bagian lainnya 
harus terbebas dari oli dan gemuk,  bersihkan dari serpihan-
serpihan/bram hasil pekerjaan. Rapatkan rahang ragum 
setelah digunakan 

Gambar 1.49. Ragum 
 

P. KIKIR (Files) 

 
Gambar 1.48 Cara memahat 
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Mengikir  adalah termasuk  pengerjaan pada praktek pengepasan  dan penyetelan pada kerja bangku. 
Jenis pengerjaan pengikiran adalah: 
1) meratakan bidang, 
2) menyiku antara bidang satu dengan yang lainnya 
3) membuat rata dan sejajar 
4) membuat bidang berbentuk. 

 

Gambar 1.50  Bagian-bagian kikir 

a) Bentuk gigi kikir. 
Kikir dibedakan oleh bentuk gigi, jenis guratannya, 
pembagian gurat, besarnya kikir, dan bentuknya.  
Kikir dibuat dengan gigi-gigi yang dicukil atau diraut. 
Gigi yang dicukil dihasilkan dengan guratan pahat.  
Giginya mempunyai sudut serpih negatif dari 50 
sampai 150 dan terletak miring terhadap sumbu 
kikir.  
Gigi yang diraut mempunyai lekukan gigi yang 
dibundarkan.  Gigi ini mempunyai sudut serpih 
positif 50 sampai 70 dan penggigian miring atau 
berbentuk busur.  Kikir yang dicukil lebih murah dan 
tidak begitu cepat aus, jika dibandingkan dengan 
kikir yang diraut.  Daya serpih kikir yang diraut lebih 
besar dari daya serpih kikir yang dicukil.  
Kikir terbuat dari baja karbon tinggi yang ditempa 
dan disesuaikan dengan ukuran panjang, bentuk, 
jenis, dan gigi pemotongnya Menurut bentuknya, 
kikir dibedakan atas; 

 
1. Kikir plat (Flat file).  

 
Gambar 1.52. Kikir plat. 

 
2. Kikir setengah bulat (Half round file). 

 
Gambar 1.51 : Penyimpanan kikir yang baik agar 

gigi kikir tidak saling bersentuhan 

 

ujung tangkai 

panjang kikir 
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Gambar 1.53. Kikir setengah bulat 

 
3. Kikir bulat (Round file). 

 
Gambar 1.54. Kikir bulat 

 
4. Kikir segi empat (Square file). 

 
Gambar. 1.55. Kikir segiempat. 

 
5. Kikir segitiga  (Three square file). 
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Gambar 1.56. Kikir segitiga. 

 
6. Kikir pisau (Knife file). 

 

 
Gambar 1.57. Kikir pisau. 

 
b)  Jenis Gurat 

 

Gurat Silang (Double Cut)  

 

 

Kikir ini  digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan bahan yang keras, 
seperti baja, besi tuang. 

 

Gurat Searah (Single Cut)  

 

 

Kikir ini  digunakan untuk: logam ringan, timah, tembaga, seng. 

 
 

 

Gurat Parut (Rasp Cut) 

 

 
Kikir untuk penggarapan kayu, tenunan keras, kulit, tanduk, dan sebagainya 

menggunakan gurat parut.  Pengambilan serpih dengan parutan lebih 

berlangsung menyeret dari pada menyayat. 
 

Gurat Busur (Dreadnought 
Cut) 

 

 
Guratannya berbentuk busur ini digunakan untuk mengikir benda kerja dengan 

bahan lunak, seperti aluminium dan timah. 
 

 
c) Pemilihan Kikir 

1) Pilihlah kikir yang sesuai dengan tujuan pengerjaan. Penggunaan kikir yang tidak cocok menimbulkan 
kerugian waktu, keausan kikir secara cepat serta hasil kerja yang tidak baik. 

2) Gunakan kikir bekas dan setengah tajam untuk mengikir benda kerja dengan bidang kasar, berlkarat atau 
permukaan yang keras.  

3) Kerjakan lebih dahulu bahan yang lebih lunak dengan kikir baru (seperti kuningan, perunggu), baru 

kemudian baja atau besi tuang. 
4) Jangan mengerjakan baja yang hangat atau panas.  Hal ini dapat menghilangkan kekerasan gigi kikir. 
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Gambar 1.58 Sikap badan dan Posisi tangan saat mengikir : 

 
 

 

 
Gambar 1.59  Membersihan kikir dari serpihan/bram 

 
Q. BOR (Drills) 

Bor atau mata bor digunakan untuk membuat lubang yang rapi dan presisi pada benda kerja, misalnya 
pada kayu, plastik maupun pada besi dan plat. 

Banyak jenis dan ukuran lubang yang bisa dibuat dengan bor, tetapi harus mempertimbangkan ukuran 
lubang dan jenis bahan benda kerja yang akan dikerjakan. Diameter ukuran mata bor biasanya berkisar 
antara 4 mm – 12 mm. 

Posisi kaki tidak 

boleh rapat 

Posisi ketinggian 

Ragum harus tepat 

Mengikir keras 

Mengikir ringan 

Menghaluskan 

Serpihan besi harus dibersihkan 

Bersihkan dengan besi lunak, sikat kikir 

atau plat kuningan. 



 

 
 

 
Gambar 1.60. Bagian-bagian mata bor.dan Macam-macam bentuk mata bor. 

R. Rivet 
Menyambung pelat dengan menggunakan paku pejal yang terbuat dari bahan aluminium, duraluminium, 
baja lunak. Sambungan  dengan menggunakan rivet digunakan pada konstruksi pelat tipis, karena dapat 
dilakukan dengan mudah dan relatif  kuat 
 

 
Gambar 1.61  Rivet dan paku rivet 

 
Tempatkan/ masukkan paku keling pop ke lubang 
sambungan keling dan pasangkan pengeling pop sampai 
rapat dengan permukaan paku keling 
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Tekan tuas pengeling pop beberapa kali sambil pengeling 
ditekan sampai paku penariknya putus 
 

 
 
Tarik tuas pengeling dan keluarkan paku penarik yang telah 
putus 

 
S. Safety Stand (Penyanggaa) 

Gunakan penahan pengaman untuk menahan kendaraan pada waktu dinaikkan. Periksalah penahan 
tersebut sebelum menggunakannya, periksalah bila terdapat keretakan di sekitar sadel dan dasarnya. 
Pastikan pengatur ketinggian bekerja dengan bebas. 

 
Gambar 1.62. safety stand dan Penggunaanya 

a. Hal Penting 
Pada waktu memposisikan penahan pengaman pastikan sadelnya menempel pada permukaan datar, 
jangan pada permukaan yang bersudut atau miring hal tersebut dapat menyebabkan penahan miring 
pada waktu bebannya ditempatkan di atasnya. 
 

b. Penggunaan Penahan Pengaman 
(a) Tempat penahan pada lantai yang datar. 
(b) Pada waktu kendaraan dinaikkan, aturlah penahan pengaman pada ketinggian yang diinginkan 

dengan menggunakan pengatur mur pengunci. 
(c) Posisikan penahan pengaman di bawah kerangka struktural atau tempat suspensi utama atau 

differential housing, bukan di bawah pan lantai atau sill. 
(d) Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada penahan pengaman. 
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Gambar 1.63. Bagian depan dan belakang kendaraan disangga dengan stand 
 

c. Keamanan 
(a) Jangan menggunakan penahan pengaman yang rusak, sadel atau dasarnya retak. 
(b) Pastikan tali pengatur, atau jarum/pin bekerja dengan benar dan mengunci pada posisinya. 
(c) Jangan memanjat ke bawah kendaraan untuk menempatkan penahan pengaman. Selipkan 

penahannya pada posisi yang diinginkan. 
 

d. Pemeliharaan 
(a) Jagalah agar penahan tetap bersih. 
(b) Lumasilah post pengatur tali dengan sedikit oli. 
(c) Simpanlah penahan pengaman pada lokasi yang tepat di lantai bengkel, atau rak yang sesuai. 

 
  



 

 
 

Special Service Tool (SST) merupakan peralatan servis khusus yang digunakan untuk 

membuka, memasang, serta menyetel beberapa bagian tertentu pada kendaraan bermotor. Peralatan 
ini kadang digunakan hanya untuk satu tipe pemakaian saja. Tapi juga dapat digunakan pada 
beberapa model kendaraan. SST yang bersifat khusus contohnya seperti yang dipakai untuk 
mengangkat ganjalan katup mesin toyota corona tidak bisa digunakan untuk kendaraan maupun mesin 
dengan tipe yang berbeda. 

Adapun SST dapat dibagi kedalam 3 kelompok besar, yaitu sebagai peranti pembuka, 
pemasang dan alat ukur. Namun ada juga SST yang berfungsi sebagai pembuka dan pemasang. Untuk 
memudahkan pemakaian, SST dikelompokkan kedalam kelas – kelas yang telah diberikan nomor. 
Setiap pabrikan kendaraan akan mengeluarkan daftar SST yang diperlukan untuk memperbaiki 
maupun penyetelan produknya. 

Pemilihan SST dalam kerja servis di kendaraan di bengkel ditentukan oleh jenis pekerjaan dan 
model serta spesifikasi kendaraannya. Jenis pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan 
pembongkaran, pekerjaan perakitan, penyetelan dan sebagainya pada bagian mesin, sistem kemudi, 
karburator, differensial, kopling dan komponen lainnya. 

Peralatan SST yang pada umumnya digunakan adalah sebagai berikut : 
 

1) Pembersih Terminal Baterai 
Pembersih ini digunakan untuk membersihkan karat zat asam pada terminal-terminal dan terminal 
baterai. 

 
Gambar 2.1. Pembersih Terminal Baterai. 

2) Penekan Pedal Rem 

Special Service Tool  
(SST) 

 

2 



 

 

Penekan pedal rem digunakan untuk menahan rem 
kaki pada waktu kendaraan berada pada posisi 
tertentu pada carhoist/ pengangkat, di atas pit atau 
di atas lantai. 

 
 
Gambar 2.2. Penekan Pedal 

 
3) Kompresor Ring Piston 

Sebuah kompresor ring piston jenisnya 
ada yang diameter tetap atau diameter 
bervariasi. Diameter yang bervariasi 
merupakan kompresor yang paling umum 
karena dapat digunakan pada piston 
dengan berbagai ukuran diameter. 
Kompresor tersebut terdiri dari: 

(a) Lembaran baja 

(b) Perangkat ratchet 

(c)  Dua atau lebih tali pengikat dari 
baja. 

Ukuran Kompresor yang popular dapat 
digunakan pada diameterdiameter piston 
mulai dari 50 mm sampai 100 mm. 
Kompresor ring piston menahan ring 
piston pada alur sesuai urut-urutan 
alurnya sehingga piston secara aman 
dimasukkan ke dalam lubang silinder. 

 
Gambar 2.3. Kompresor Cincin Piston 

 
4) Kompresor Pegas Katup 

 

Jenis kompresor pegas katup ini 
digunakan untuk menekan pegas – 

pegas katup pada engine katup over-
head (OHV).  

Catatan: Kompresor pegas katup 

tersedia dalam berbagai ukuran 
rangka. 

 
Gambar 2.4. Kompresor Pegas 
Katup 

 
 

5) Grease-Gun 



 

Dari semua jenis grease-gun tangan 

yang ada, jenis pemuat cartridge 
mungkin yang paling umum. 

Catatan: Cartridge adalah kontainer 

yang terbuat dari kardus dan 
berbentuk pipa yang diisi dengan 

gemuk. Cartridge tersebut berada di 

bagian dalam senapan gemuk. 
 
 
Gambar 2.5. Grease-Gun Tangan 

 
 

6) Lapper Katup 
Lapper katup digunakan untuk memegang 
dan memutar katup engine sehingga masuk 
ke dudukannya. 
 

 
Gambar 2.6. Lapper Katup 

 
7) Tang Pegas Rem 

Tang pegas rem digunakan untuk 
melepaskan dan memasang kembali pegas 
pengembali sepatu rem yang ada pada 
teromol rem. 
 

 
Gambar 2.7. Tang Pegas Rem 

 
8) Tang Penjepit Selang 

 
 

Tang penjepit selang digunakan untuk melepaskan 
dan memasang kembali penjepit-penjepit selang 
kawat pada selang-selang radiator. 

 
 
 
 
 
Gambar 2.8. Tang Penjepit Selang. 
 

9) Drift 



 

Drift serbaguna diameter pada ujung 

matanya bertingkat dan badannya dikartel. 
Drift digunakan dengan palu atau alat 
penekan untuk melepaskan bush-bush, 
pengarah katup dan selongsong atau untuk 
memasang bantalan, seal dan bush-bush. 

 
 

 Gambar 2.9. Drift Jenis Serbaguna 
 

10) Puller 
a) Puller Terminal Baterai 

Sebuah puller terminal baterai terdiri dari: 

 
Gambar 2.10. Puller Terminal Baterai. 

(1) Sebuah lengan silang 
(2) Dua kaki 
(3) Sekrup penekan 
(4) Plat pengunci dengan tekanan 

pegas 
(5) Sebuah ujung 
(6) Dua pena tumpu 
 

 

b) Puller bantalan poros 
Puller bantalan poros tersedia dalam banyak 

ukuran. Puller tersebut termasuk dalam satuan set 

puller universal.Puller bantalan poros digunakan 

untuk melepaskan bantalan poros atau roda gigi 
yang telah ditekan pada batang/porosnya.  
 

 
Gambar 2.11. Puller Bantalan Poros 

c) Puller Seal 

 
Gambar 2.12. Puller Seal 

Ukurannya ditentukan oleh diameter luar. Puller seal 
tersedia dalam bentuk satuan atau set. Puller seal 
digunakan untuk melepaskan seal dari rumahnya bila 

batang/poros berada pada tempatnya.  
 

 

d) Puller Roda Kemudi 



 

Puller roda kemudi dapat digunakan untuk 

melepaskan hampir semua roda kemudi. 

Perhatian: Puller roda kemudi tidak boleh 
dipukul dengan palu pada waktu dipasang 
karena pukulan tersebut akan mematahkan 
batang dan tiang kemudi. 

 

 
Gambar 2.13. Puller Roda Kemudi 

 
11) Puller Pitman Arm 

 

Pitman arm puller berfungsi melepas 
pitman arm pada sistem kemudi mobil. 

 
 
 

 
 
Gambar 2.14. Puller Pitman Arm 
 

 
12) Puller Tie Rod 

Tie rod puller berfungsi untuk melepas tie 
rod sistem kemudi.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.15. Puller Tie Rod 

 

 

13) Bearing splitter 

  
Gambar 2.16. Bearing Splitter 

Bearing splitter adalah puller khusus yang 
didesain untuk melepas bantalan yang berada 
pada posisi tidak dapat dijangkau oleh kaki 
puller biasa. Bantalan ini dapat dilepas dengan 
cara memasang bearing splitter sedemikian 
rupa hingga dapat memisahkan bantalan ini. 
Keraskan baut pengikat bearing splitter hingga 
mendesak bantalan lepas dari tempatnya. 
 

 
14) Pembuka Filter Oli 

Ukurannya ditentukan oleh  diameter dari filter 
yang akan dipasang. Ukuran yang umum 
adalah berdiameter 75 mm, 92 mm dan 114 
mm. Pembersih filter oli digunakan untuk 
melonggarkan spin (pemutar) pada jenis filter 
oli. 

 

 
Gambar 2.14. Pembuka Filter Oli 



 

15) Pengarah Kopling (Clutch Guide Tool) 
 

 
Gambar 2.15. Alat Pengarah Kopling 

Alat pengarah kopling digunakan untuk 
meluruskan hub pelat kopling dengan bos atau 

bantalan spigot engine sehingga poros 

masukan transmisi dapat masuk (dipasang) 
dengan mudah. 
 

 

e) SST Engine  

No. Gambar & Nama SST Fungsi Gambar aplikasi 

1 

Filter Wrench 

 
5-8840-0200-0 

Membuka oil filter 

 

2 

Filter Wrench 

 
5-8840-0253-0 

(J-22700) 

Membuka oil filter 

 

3 

Static Timing Gauge 

 
5-8840-0145-0 

(J-28827) 

Memeriksa injection 
timing 

 

4 

Crankshaft Timing 
Gear Installer 

 

 
9-8522-0200-0 

 

Memasang 
Crankshaft 

Timing Gear 

 



 

5 

Oil Seal Installer 

 
5-8840-2359-0 

Memasang oil seal 

 

6 

Piston Ring 
Compressor 

 
5-8840-9018-0 

(J-8037) 

Menekan piston ring 

 

7 

Pilot Bearing 
Remover 

 
5-8840-2000-0 

Melepas pilot 
bearing 

 

8 

Pilot Bearing Installer 

 
5-8522-0024-0 

Memasang pilot 
bearing 

 

9 

Oil Seal Installer 

 
5-8840- 2061-0 

Memasang oil seal 

 

10 

Compression Gauge 

 
5-8840-2675-0 Mengukur tekanan 

kompresi 

  

Adapter; 
Compression 

 
5-8531-7001-0 

11 

Spring Compressor 

 

Menekan valve 
spring 

 



 

9-8523-1423-0 
(J-29760) 

12 

Valve Guide Replacer 

 
9-8523-1212-0 

Memasang valve 
guide 

 

13 

Cylinder Liner 
Remover 

 
5-8840-2040-0 

Memasang liner 

 

14 

Camshaft Bearing 
Replacer 

 
5-8840-2038-0 

 

Mengganti camshaft 
bearing 

 

15 

Camshaft Bearing 
Replacer 

 
5-8840-2038-0 

Mengganti camshaft 
bearing 

 

16 

Nozzle Holder 
Remover 

 
5-8840-2034-0 Melepas nozzle 

holder 

  

Sliding Hammer 

 
5-8840-0019-0 (J-

23907) 

17 

Universal Puller 

 

Melepas camshaft 
gear 

 



 

5-8521-0002-0 

18 

Oil Seal Remover 

 
5-8840-2360 

Melepas oil seal 

 

19 

Pulley Remover 

 
5-8840-0086-0 

Melepas puli 

 

 

f) SST Kopling  

No. Gambar SST Fungsi Gambar aplikasi 

1 

Clutch pilot aligner 

5-
8525-3001-0 

(J-25547) 

Memasang 
kopling 

 

2 

Bearing puller 

 
5-8840-0013-0(J-

22888) 

 Melepas 
release 
bearing 

  

Bearing puller 
adapter 

 
5-8840-0124-0 

(J-2241-11) 
 

 

g) SST Transmisi 

No. 
Nama & Gambar 

SST 
Fungsi Gambar aplikasi 

1 

Spring pin remover 

 

Melepas pin pengunci 

 



 

9-8529-2201-0 

2 

Gear remover 

5-
8840-0013-0 

(J-22888) 

Melepas 5th counter gear 

 

3 

5-8840-2001-0 
(J-29768) 

 
Holding fixture 

Pemegang shaft 

 

4 

5-8840-0353-0 
(J-36629) 

Mainshaft nut 
wrench 

 

Membuka baut main shaft 

 

5 

Bearing 
remover/installer 

5-
8840-0015-0 
(J-22912-01) 

Memasang/melepas bearing 

 

6 

5-8840-0026-0 
(J-26540) 

 

 
Front cover oil seal 

installer 

Memasang Front cover oil 
seal 

 

7 

5-8522-0050-0 
(J-29769) 

 

Memasang Rear cover oil 
seal 

 



 

 
Rear cover oil seal 

installer 

8 

5-8840-0178-0 
(J-33851) 

 
Mainshaft collar 

installer 

Memasang Mainshaft collar  

 

h) SST Differential 

No. Nama & Gambar SST Fungsi Gambar aplikasi 

1 

Side bearing plug  
adapter 

 
9-8521-1743-0 

 

Memasang side bearing 

 

2 

Pinion flange holder 

 
5-8840-0133-0 

Menahan flange yoke 

 

3 

Final pinion spindle 

 
8-8521-5032-0 

Mengeluarkan pinion shaft 

 

4 

Axle case oil seal 

installer  

Memasang seal oil axle case 

 



 

9-8522-1272-0 

5 

Differential holdng 
fixture 

 
5-8840-0275-0 

Pemegang Differential 

 

6 

Side bearing puller 

 
5-8840-0013-0 

Membuka Side bearing 

 

7 

Separator 

 
5-8840-0015-0 

Melepas bearing pinion 

 

8 

Outer bearing outer 
race installer 

 
9-8522-1141-0 

 

Memasang Outer race outer 
bearing 

 

9 

Inner bearing outer 
race installer 

 

 
9-8522-1274-0 

Memasang outer race inner 
bearing 

 

10 

5-8840-2085-0 

 

 
Pilot 

 

Menentukan tebal pinion 
depth adjusting shim 

 

 Bolt & nut 



 

 
5-8840-2089-0 

 

Gauge plate 

 
5-8840-2087-0 

 

13 

Disc (diperlukan 2 
buah) 

 

 
5-8840-2088-0 

(J-23597-8) 

 

 

 

Arbor 

 

 
5-8840-0128-0 

(J-23597-1) 

 

 

Dial gauge set 

 
5-8840-0126-0 

(J-8001) 

 

16 

Inner bearing installer 

 
9-8522-1165-0 

(J-6133-01) 

Memasang inner bearing 

 

17 

Pinion oil seal installer 

 

Memasang pinion oil seal 

 



 

9-8522-1275-0 
(J-24250) 

18 

Side bearing installer 

 
9-8522-1164-0 

(J-24244) 

Memasang side bearing 

 

 

i) SST Axle 

No. Gambar SST Fungsi Gambar aplikasi 

1 

Axle shaft bearing 
nut 

remover & installer 

 

 
5-8840-2003-0 

(J-24246) 

 

Melepas & memasang axle 
shaft bearing nut 

 

2 

Wheel pin remover 

 
5-8840-0079-0 

(J-6627-A) 

Melepas baut roda 

 

3 

Axle shaft bearing 
outer 

race installer 

 

 
9-8522-1268-0 

(J-24259) 

 

Memasang Axle shaft 
bearing outer race 

 

4 Driver handle   



 

 
5-8840-0007-0 

(J-8092) 

5 

Bearing holder oil 
seal installer 

 

 
9-8522-1269-0 

(J-24255) 

 

Memasang Bearing holder 
oil seal 

 

6 

Axle shaft bearing 
installer 

 
9-8522-1271-0 

(J-8609-01) 

 

Memasang Axle shaft 
bearing 

 

 

j) SST Brake 

No. Gambar SST Fungsi Gambar aplikasi 

1 

Vacuum servo spanner 
wrench 

 
9-8529-1006-0 

(J-9504-01) 

 

Membuka booster 
rem 

 

2 

Diapragm remover 

 
5-8840-2063-0 

(J-34350) 

Melepas diapragm 
booster 

 

 Servo unit support plate Pemegang booster  



 

 
5-8840-2056-0 
(J-22805-01) 

rem 

 

Vacuum pump 

 
5-8840-0279-0 

(J-23738-A) 

Menarik diapragm 
booster 

 

 

 

 
9704-10010 

Alat penyetel sepatu 

rem 

 

 

 

LSPV Gauge set 

 

09709-29015 

  

 

 

 

09717-20010 

Pembuka pegas 

pembalik sepatu  

rem 

 

 

 

 

09718-00010 

Pembuka pegas 

penegang sepatu 

rem 

 

 

 

 

09718-20010 

Pengganti pegas 

pembalik sepatu rem 
 

 

 

 

09736-30020 

Pembuka dan 

pengganti penahan 

diagram booster 

 



 

 

 

 

09737-00010 

Alat penyetel push 

rod booster rem 
 

 

 

 

09738-20010 

Alat untuk overhoul 

booster 
 

 

 

 

09753-22011 

Stand untuk 

overhoul booster 
 

 

 

 

09738-22012 

Alat untuk overhoul 

booster 
 

 

 

 

09608-30011 

Pengganti bantalan 

hub depan 
 

 

k) SST SUSPENSI 

No. 
Gambar & nama  

SST 
Fungsi Gambar aplikasi 

1 

5-8840-0256-0 
(J-29755) 

 

 
Upper link 
bushing 

remover & 
installer 

 

Melepas & 
memasang 

Upper link bushing 

 



 

2 

5-8840-0257-0 
(J-29756) 

 

 
Upper link 
bushing 

remover & 
installer 

 

Melepas & 
memasang 

Lower link bushing 

 

 

l) SST Kemudi  

No. Gambar SST Fungsi Gambar aplikasi 

1 

5-8840-0135-0 

 
Power steering tester 

 

2 

5-8840-0136-0 
(J-33996) 

 

 
Power steering tester adapter 

3 

5-8521-0016-0 
(J-29752) 

 
Steering wheel puller 

Melepas steering wheel 

 

4 

5-8840-2017-0 
(J-35707) 

 

Melepas pitman arm 

 



 

Pitman arm remover 

5 

5-8840-2017-0 
(J-35707) 

 
Pitman arm remover 

Melepas pitman arm 

 

6 

5-8840-2007-0 
(J-7624) 

 
End cover remover 

Melepas End cover 

 

7 

5-8522-0026-0 
(J-26508) 

 

 
Extension housing oil 

seal installer 

 

Memasang Extension 
housing oil seal 

 

8 

5-8840-2121-0 
(J-21677-2) 

 
Tie rod remover 

Melepas tie rod 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

A. DONGKRAK (Jack) 
Dongkrak adalah alat yang dioperasikan secara hidrolik yang dapat mengangkat barang yang berat, 

misalnya mengankat bagian mobil untuk mengganti bannya. Masing-masing jenis dongkrak mempunyai 
spesifikasi, misalnya beban maksimum yang diijinkan untuk mengangkat kendaraan bermotor/mobil itu. 
 
Cara kerjanya: 
Dongkrak dioperasikan dengan memutar pegangan (handle) /baut dongkraknya. Untuk menaikkan 
dongkrak, putarlah pegangannya atau baut dongkrak tersebut dengan kuat dan pompalah pegangan atau 
ungkitlah dengan pengungkit/tuas. 
 
Pemeriksaan dongkrak sebelum dioperasikan: 
1. Periksalah sistem hidroliknya dan pastikan tidak ada kebocoran cairan. 
2. Periksalah beban maksimal yang diijinkan. 
3. Sadel dongkrak dapat berputar bebas, dan bertahan pada posisinya pada saat mendongkrak beban. 
4. Roda-rodanya dapat berputar dengan bebas. 
 
Penggunaan dongkrak: 
a) Periksalah keaman dongkrak sebelum digunakan. 
b) Tempatkan kendaran di tempat yang datar. 

Lakukan langkah-langkah berikut terhadap semua kendaraan: 
a. Pasang rem tangan 
b. Posisikan transmisi ke persneling dan tempatkan transmisi otomatis pada posisi parkir. 

c) Tempatkan dongkrak pada posisi pengangkatan yang sesuai. 
d) Putarlah pegangan/baut dongkrak dan pompalah sampai sadelnya naik. 

Periksalah bidang yang bersentuhan untuk memastikan sadelnya pada posisi yang tepat, dan naikkan 
kendaraan pada ketinggian yang diinginkan. 

e) Pasang penahan yang aman di bawah kendaraan tersebut. 
f) Putarlah keluar pegangan dongkrak untuk menurunkan kendaraan sampai berada penahan 

pengaman/safety stand yang aman. 
 
Pengangkatan 
Ada beberapa posisi yang cocok untuk menempatkan dongkrak. yaitu: 
(a) Main suspension mounting points. 
(b) Differential housing. 
(c) Major chassis points. 

PERLENGKAPAN HIDROLIK DI 
BENGKEL OTOMOTIF 
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Gambar 3.1. posisi penempatan dongkrak dan stand pada mobil 

 
Menurunkan dongkrak:  
1. Pompalah pegangan/baut dongrak sampai kendaraan naik cukup tinggi untuk melepaskan penahan 

pengaman/safety stand.  
2. Lepaskan penahan dari kendaraan. 
3. Putarlah perlahan-lahan pegangan/baut dongkrak ke arah luar dan rendahkan kendaraan ke tanah. 
 
Keamanan penggunaan dongkrak: 
1. Pastikan dongkrak mampu bekerja dengan baik. 
2. Sebelum kendaraan didongkrak, stabikan posisi kendaran terlebih dahulu. 
3. Posisikan pegangan dongkrak ke atas bila tidak memompa untuk mencegah kecelakaan pada saat 

mendongkrak. 
4. Tempatkan penahan pengaman/safety stand di bawah kendaraan sebelum bekerja. 
 
Pemeliharaan dongkrak:  
1. Jagalah kebersihan dongkrak dengan membersihkan oli/gemuk yang menempel pada dongkrak dan 

periksalah kebocoran cairan dongkak tersebut, serta berilah cairan hidrolik sampai batas atas bila 
diperlukan. 

2. Simpanlah dongkrak tersebut di tempat yang aman. 

 
 

Gambar 3.2.. Dongkrak botol dan penggunaannya 
 

http://qtussama.files.wordpress.com/2012/01/pro_pro_autopart_dongkrak-botol.jpg
http://qtussama.files.wordpress.com/2012/01/ban_f2.gif


 

 
 

Gambar 3.3. Dongkrak lantai dan penggunaanya. 
 

Catatan: 
Penggunaan dongkrak selalu diikutsertakan oleh pemasangan penahan pengaman/safety stand. 

 
B. Car Lift    

Car lift adalah alat yang digunakan untuk mengangkat kendaraan mulai dari ketinggian 150 Cm 
sampai dengan 200 Cm yang disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Car lift ada yang 
digerakan dengan tenaga Hydraulik, Semi Hydraulik (hidraupneumatic) dan Motor listrik.  

  

Gambar. 3.4. Sebuah model dari car lift merek FULGOR Gambar. 3.5. Box Panel 

Model car lift terdiri dari beberapa jenis, tetapi semua jenis telah dirancang untuk dapat 

mengangkat kendaraan bermotor pada semua tingkat ketinggian minimum dan maximum yang 

dibutuhkan. Untuk mengendalikan system hidraulik car lif ini dilakukan pada box panel (no 9) yang terdiri 

dari beberapa tombol pengendali, seperti pada gambar.3.6. 

Dalam pemasangan rangkaian perpipaan system hidraulik harus dilakukan oleh teknisi yang 

kompeten dibidangnya. Bila pemasangan rangkaian dilakukan oleh yang tidak kompeten dapat 

menimbulkan kerusakan yang dapat menimbulkan kecelakaan. Batas-batas minimum yang diijinkan untuk 

pemasangan jangan dilanggar agar kemampuan car lift tetap sesuai sfesifikasinya. 

 

http://qtussama.files.wordpress.com/2012/01/hydraulic_floor_jack.jpg


 

C. Car lift semi hydraulic  
Car lift semi hidraulik dengan piston 

tunggal dirancang untuk mengangkat 

kendaraan secara cepat dengan tingkat 

keselamatan yang tinggi. Karena bengkel yang 

modern menuntut kecepatan dan ketepatan 

dalam pelayanan kepada konsumen. Car lif 

semi hidraulik dioperasikan oleh pengendali 

pneumatic yang dilakukan pada suatu panel 

instrumen pengendali untuk tingkat ketinggian 

yang diinginkan agar memudahkan pekerjaan 

dibawah kendaraan. Untuk mengangkat 

dibutuhkan tekanan udara sebesar 8 – 10 Bars, 

dengan kecepatan 150 liter perdetik. Dalam 

pemasangan unit udara tekan, menghindari 

pemadatan udara karena temperatur yang 

rendah  dipasangkan seperator udara pada 

jalur pipa udara. Car lift piston tunggal banyak 

digunakan pada bengkel untuk unit pencucian 

kendaraan seperti gambar. 7. dibawah ini, 

D. Hidraulic cranes  

Hidraulik crane pada bengkel otomotif 

digunakan untuk mengangkat engine dari 

dalam ruang engine pada kendaranaan seperti 

pada gambar.8. Hidraulic crane adalah salah 

satu penggunaan system hydraulic yang paling 

sederhana selain dongkrak hydraulic. Crane ini 

dilengkapi dengan roda yang mudah untuk 

dipindah-pindahkan, sehingga sangat fleksibel 

dalam penggunaan tempat. Seperti semua 

system hydraulic, crane ini dilengkapi dengan 

silinder hydraulic dan piston pendorong, tangki 

fluida (minyak) dan sebuah pompa plunger.   

Dalam pengoperasian hydraulic crane ini 

hampir sama yaitu tongkat pengungkit pompa 

plunger digerakan naik-turun sehingga 

memompa fluida pada tangki menekan ke 

dalam silinder hidraulik sehingga menekan 

piston keluar silinder. Untuk meurunkan atau 

mengembalikan keposisi semula dengan cara 

memutar / menendorkan katup pembalik 

(realese valve). Piston akan kembali kedalam 

silinder hydraulic karena berat dari beban yang diangkat, oleh karena itu membuka katup pembalik harus 

hati-hati dan perlahan-lahan. 

  
Gambar.3.6.  Rangkaian pipa system hydraulic 
 

  
Gambar.3.7. Penggunaan car lift piston tunggal 

 



 

  

Gambar.3.8. Sebuah Hydraulic Crane Gambar.3.9. Hidraulic crane untuk mengangkat 

engine 

E. Hydraulic presses  

Hidraulic presses pada bengkel otomotif banyak digunakan untuk membuka dan memasang bering, 
dapat juga dugunakan untuk  membangunkan per daun  dan pekerjaan lainya yang membutuhkan tanaga 
penekanan yang besar. Tenaga tekan yang dihasilkan mulai dari 10 ton, 15 ton, 30 ton dan bahkan ada 
yang sampai 100 ton, untuk yang kemampuan tekannya 10 dan 15 ton,  unit silinder hidraulic piston dan 
pompa hidrauliknya serta perlengkapan lainnya dapat mudah dikemas dan dipindah-pindahkan karena 
mudah untuk dibongkar pasang.  

Hydraulic press dalam pengoperasiannya sama seperti dongkrak hydraulic dan hydraulic crane yang 
membedakan, adalah langkah piston pendorongnya yang mengarah kearah bawah karena fungsinya untuk 
mengepress / menekan. Dalam hal pemeliharaannya juga hampir sama dengan system hydraulic lainnya 
selalu menjaga kebersihan dari system dan memeriksa secara berkala keadaan, fluida, pompa, silinder 
hidraulik dan system perpipaannya. 

 

 

Gambar.3.10. Hidraulic press 30 ton 

  



 

 

 
Mesin – mesin ringan yang digunakan pada bengkel otomotif meliputi : 
1. Mesin Bor  

a. Mesin Bor Tangan ( Portable Drill ) 
Mesin bor tangan adalah mesin bor 
yang mempunyai kapasitas pengeboran 
yang relatif terbatas/kecil (mak. 13 

mm). Posisi pengeboran lebih fleksible 
karena mudah untuk dipindah/dibawa. 
Penggerak dari bor ini dapat digunakan 
dengan tangan dan umumnya 
menggunakan motor listrik  
 

  
Gambar 4.1. Bor Tangan 

 
b. Mesin Bor Duduk 

Mesin Bor adalah mesin yang digunakan untuk 
membuat lubang, alur, dan bisa untuk peluasan dan 
penghalusan suatu lubang dengan sangat efisien. 
Perlengkapan Mesin Bor diantaranya adalah : 
1. Kunci Bor 
2. Pengukur Diameter 
3. Pelumasan 
4. Mata Bor 
Pada Pengaturan kecepatan harus disesuaikan 
dengan bentuk, ukuran dan sifat benda kerja yang 
akan di bor. Hal ini harus diperhitungkan secara tepat 
agar dalam penggunaan Mesin Bor dapat 
menghasilkan hasil kerja yang optimal dan efisien. 
Sebelum Mesin Bor digunakan pada benda kerja, 
pekerja harus memperhatikan kelengkapan mesin 
bor, pelumasan, jenis barang yang akan di bor, 
ukuran diameter bor, arah putaran dan kecepatan 
Mesin Bor dan pencegahan kecelakaan 
 

 
Gambar 4.2. Mesin Bor Duduk 

2. Gerinda   
Mesin Gerinda dibedakan menjadi 2 yaitu; gerinda tangan dan mesin gerinda. 
a. Gerinda Tangan 

Gerinda tangan adalah gerinda yang digunakan untuk pengerjaan akhir/finishing. Gerinda ini banyak 
digunkan pada bengkel las dan fabrikasi sebagai proses akhir dari suatu pengerjaan. Pada bengkel  las 
gerinda  digunakan untuk membersihkan kotoran/percikan lasan atau meratakan hasil lasan. 

MESIN-MESIN RINGAN PADA 

BENGKEL OTOMOTIF 
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Gambar 4.3 Mesin gerinda tangan dan bagian-bagiannya 
 

b. Mesin Gerinda Duduk 

 
Gambar 4.4. Mesin gerinda duduk 

3. Kompresor Udara 
Kompresor udara memberi suplai udara bagi semua alat 
yang menggunakan tekanan udara di bengkel. Pada 
umumnya kompresor udara memiliki tangki untuk 
menerima udara dan mendinginkannya, juga untuk 
menjaga tekanan agar tetap konstan dan memiliki 
regulator tekanan otomatis yang menghentikan kerja 
kompresor jika tercapai tekanan udara maksimum. Semua 
kompresor memiliki katup pengaman otomatis untuk 
melepas udara dari tangki jika terjadi suatu 
ketidakberesan. Ada dua macam kompresor yang dipakai: 
1. Kompresor tipe piston. 
2. Kompresor tipe rotari. 
 

  
Gambar 4.5.. Kompresor tipe piston 
 

 
Gambar 4.6.. Kompresor tipe rotari 

Penggunaan 
1) Nyalakan kompresor tiap hari. 
2) Matikan tiap sore/akhir hari kerja dan buang udara di dalam tangki penyimpanan. 
 
Keamanan 
1) Jaga agar puli dan tali/sabuk penggerak tetap bersih saat kompresor bekerja. 
2) Jika bekerja dalam jangka waktu lama kompresor akan menjadi panas, jangan sentuh bagian 

kompresor karena bisa menimbulkan luka bakar. 
3) Jangan jalankan kompresor yang memiliki katup yang rusak. 

saklar on/ off 

pegangan/ handle 

batu grinda 

pengaman 

kunci grinda Kunci- L 
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Perawatan 
Agar kompresor dapat bekerja dengan baik harus dirawat serta sering diservis. Ada 2 (dua) jenis 
perawatan yang dilakukan: 
1) Perawatan Harian 

Buka kran pembuangan untuk menghilangkan embun dari tangki penyimpanan. 
2) Perawatan Mingguan 

a) Periksa ketinggian minyak pelumas pada motor kompresor. 
b) Periksa apakah sabuk penggerak aus ataukah memuai. 
c) Lepas kemudian periksa filter udara. 
d) Bersihkan kompresor dengan menyeka dengan kain bersih dan semprot debunya dengan udara. 
e) Periksa katup 

 
4. Mesin Las Listrik 

Suatu las listrik mungkin memerlukan sumber daya 
240 V atau 415 V. Las listrik kecil yang benar-benar 
mudah dipindah-pindah berkerja dengan sumber 
daya 240 V. Rentang mesin las dari jenis yang kecil 
10 amper sampai yang paling besar dengan amper 
yang berlipat ganda. Mesin las listrik digunakan 
untuk menyambung dua potong bahan atau untuk 
memperbaiki bahan-bahan yang rusak atau retak. 
 
Bagian-bagian Utama Mesin Las 
Mesin las terdiri dari: 
o Trafo Las 
o Pengatur arus pengelasan 
o Handel On – Off (supply arus) 
o Kabel elektroda dan Tang masa 
 

 
Gambar 4.7. Konstruksi mesin las listrik 

 
Gambar 191. Blok dan besi atau baja 

 
Gambar 4.8. Perlengkapan Keselamatan kerja mesin las 

listrik 

Perlengkapan keselamatan kerja pada 
pengelasan las busur listrik ini meliputi: 
o Pakaian Kerja 
o Sepatu Kerja 
o Apron Kulit/Jaket las 
o Sarung Tangan Kulit 
o Helm/Kedok las 
o Topi kerja 
o Masker Las 
o Respirator 
 

 
5. Las Oksigen dan Asetilin (Las Oxy) 



 

Pengelasan dengan gas oksi-asetilen dilakukan membakar bahan bakar gas C2 H2 dengan O2 
sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu yang dapat mencair logam induk dan logam pengisi. 
Sebagai bahan bakar dapat digunakan gas-gas asetilen, propan atau hidrogen. 

 
Gambar4.9.  proses pengelasan Asetilen 

 
Perlengkapan las oxy-asetilin adalah salah satu perlengkapan dengan bentuk mulai dari jenis kecil 

kepunyaan tukang sampai yang jenis komersil yang besar.  
 

 
 

Gambar 4.10.Seperangkat Las Oxy-Asetilin 
 

Peralatan utama pada pengelasan Oxy-Asetilen 
1. Generator Asetilen 

Generator asetilen merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi asetilen melalui proses reaksi 
kalsium karbida dengan air. 

2. Pembakar (Brander) Las 
Brander las merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai: 
 Pencampur asetilen dengan oksigen 
 Pengatur pengeluaran gas 

 Pembangkit nyala api 
3. Bahan Tambah (Filler) 

Bahan tambah yang lazim disebut dengan kawat las atau filler adalah suatu batang logam yang 
digunakan sebagai bahan pengisi. 

4. Flux 
Flux merupakan bahan yang harus digunakan selain bahan tambah untuk pengelasan logam yang 
bukan baja lunak (mild steel) 

5. Regulator 
Regulator yang dipasang pada botol, pada dasarnya memiliki dwi fungsi yaitu: 

 Menurunkan tekanan isi botol menjadi tekanan kerja. 
 Mengatur agar tekanan kerja pada pembakar selalu tetap, meskipun tekanan isi botol berubah 

6. Selang Gas 



 

Selang gas digunakan untuk penyaluran gas dari silinder/ botol atau generator melalui regulator ke 
pembakar (brander las). Selang ini dibuat dari bahan karet yang berlapis-lapis. 

 
Keselamatan kerja las oksi-asetilen 
Keselamatan kerja untuk pengelasan las oksi-asetilen adalah sebagai berikut: 
 Jangan gunakan gas asetilen pada tekanan di atas 15 psi. 

 Jangan gunakan peralatan yang rusak (damage). 
  Jangan gunakan minyak (oil) atau gemuk (grease) pada atau disekitar peralatan oksigen. 
  Jangan gunakan oksigen atau gas untuk menghembus kotoran atau debu pada pakaian kerja 

(clothing) atau peralatan (equipment). 
 Jangan gunakan korek api untuk menghidupkan brander, selalu memakai korek api las. 

 Ketika membuka katup silinder atau oksigen, selalu celah (crack) buka pertama. 
 Selalu pastikan regulator mempunyai mur pengatur dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam 

sampai bebas sebelum katup silinder terbuka. Berdiri pada sisi sebuah regulator, jangan di depannya 
ketika membuka katup silinder. 

 Selalu pakai kaca mata (goggle) dengan baik, sarung tangan (gloves), pakaian kerja ketika bekerja 
dengan peralatan oksi-asetilen. 

 Selalu memakai sebuah tabung pemadam api tangan (fire extinguisher handy) ketika bekerja dengan 
peralatan oksiasetilen. 

 Selalu menaruh kembali tutup (cap) silinder ketika telah selesai memakai silinder. 
 Jangan percaya pada warna silinder untuk mengidentifikasi isinya, karena beberapa penyalur 

(supplier) menggunakan kode-kode warna yang berbeda. 
 Selalu memakai regulator yang baik untuk dalam silinder. 
 Selalu memakai silinder hanya dalam posisi tegak lurus. 

 Jangan menyimpan silinder pada temperatur di atas 1300 F. 
 Selalu menjaga katup pembuka (the valve wrench) pada katup silinder asetilen ketika menggunakan. 

Katup hanya terbuka maksimum 1,5 putaran. 
 Jangan membawa geretan (lighter), korek api (matches), atau obyek lain yang mudah terbakar dalam 

saku (pocket) ketika pengelasan atau pemotongan. 

 Selalu hati-hati dari sekeliling anda ketika memakai brander. 
 Hati-hati tidak membiarkan selang terjadi kontak dengan nyala brander atau nyala api (spark) dari 

pemotongan. 
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