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ebook swiftly, you can straight acquire it. Its hence very easy and for that reason fats, isnt it? You
have to favor to in this atmosphere

Alat Pengangkat Bahan (Material Handling)
- Parulian Siagian 2022-10-30
Alat Pengangkat Bahan atau Mesin Pemindah
Bahan merupakan peralatan yang di gunakan
untuk mengangkat dan memindahkan muatan
ringan dan berat dari suatu tempat ketempat
lain dalam jarak yang tidak jauh dan merupakan
dasar dan kerangka kerja pada sebagian besar
perhitungan-sambungan-las

industri. Sangat banyak topik di bidang Teknik
Mesin, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Mekanisasi
Pertanian, Teknik Pertanian serta industri
manufaktur yang berkaitan dengan mesin
pengangkat bahan. Buku referensi ini ditujukan
bagi mahasiswa/i Prodi Teknik Mesin, dan tidak
menutup kemungkinan bisa juga digunakan di
Prodi Teknik Sipil Pertambangan, konsentrasi
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Bangunan Lepas Pantai serta Teknologi
Pertanian. Buku ini dimaksudkan untuk
membantu para mahasiswa di dalam mengikuti
perkuliahan dan diharapkan cepat memahami
dengan sajian sajian materi yang jelas dan
disajikan dengan bahasa sederhana. Salah satu
parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur
keberhasilan proses pembelajaran baik di
lapangan dan dalam kelas adalah dengan
hadirnya bahan ajar atau referensi yang
trerstruktur dengan bagus serta dengan metode
pembelajaran yang baik.
Indeks makalah konferensi, lokakarya, seminar
dan sejenisnya di Indonesia - 1989
Teknik Pengelasan Gas Metal SMK/MAK
Kelas XII - Nur Syahid, S.Pd., M.Pd. 2021-01-27
Buku ini disusun dengan memperhatikan
Struktur Kurikulum SMK berdasarkan
Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018
dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi
Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3
perhitungan-sambungan-las

Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan
memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran
dan menekankan pada pembentukan aspek
penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap secara utuh. Materi pembelajaran
disajikan secara praktis, disertai soal-soal
berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji
kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal
dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang
Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III
tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang
Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu
pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang
Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar.
Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat
sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan
mudah diimplementasikan dalam pembelajaran
di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup
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membantu siswa dalam memperkaya dan
mendalami materi. Pemakaian buku ini juga
dapat menantang guru untuk berinovasi dalam
pembelajaran sesuai konteks di kelas masingmasing.
Langkah Runtut Menghitung Rencana Anggaran
Biaya Bangunan Contoh Kasus Rumah Tipe 36 Anik Rahmawati Wahyuningsih, S.T., M.T.
2022-03-01
Pada dunia konstruksi, tahapan menghitung
rencana anggaran biaya bangunan adalah hal
yang sangat penting. Kesalahan perhitungan
akan menyebabkan kerugian bagi kontraktor
maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam
pembangunan sebuah gedung. Melalui
perhitungan yang teliti, owner akan lebih mudah
memperkirakan kebutuhan dana yang harus
disiapkan agar gedung yang dibangun dapat
selesai dengan hasil yang memuaskan. Oleh
karena itu, buku Langkah Runtut Menghitung
Rencana Anggaran Biaya Bangunan, Contoh
Kasus Rumah Tipe 36 akan dapat membantu
perhitungan-sambungan-las

siapapun yang membutuhkan pengetahuan
tentang perhitungan rencana anggaran biaya
bangunan. Buku ini berisi tentang langkah kerja
dalam menghitung RAB (Rencana Anggaran
Biaya) bangunan dengan contoh kasus pada
rumah tipe 36. Tahap demi tahap dibahas secara
runtut, mulai dari menyiapkan gambar kerja
rumah tipe 36, mengidentifikasi semua
pekerjaan pada pembangunan rumah tipe 36,
menentukan spesifikasi teknis pekerjaan, dan
menghitung volume masing-masing pekerjaan
yang sudah diidentifikasi. Tahap selanjutnya
adalah menghitung harga satuan pekerjaan dan
yang terakhir adalah tahap menghitung total
rencana anggaran biaya bangunan rumah tipe
36. Langkah Runtut Menghitung Rencana
Anggaran Biaya Bangunan Contoh Kasus Rumah
Tipe 36 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Peraturan beton bertulang Indonesia, 1971
(P.B.I. 1971) N. 2-1 - Panitia Pembaharuan
Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971
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Dasar-2 Konstruksi Jl. 1 Pendekatan Sederhana Analisis Prediksi Umur
Kapal - Muhammad Zubair Muis Alie, S.T., M.T.,
Ph.D., 2020-11-01
Buku ini adalah untuk memberikan gambaran
tentang prediksi umur kapal dalam perspektif
pendekatan sederhana yang dikombinasikan
dengan penggunaan solusi numerik. Harapan
kami dengan adanya buku ini dapat
berkontribusi pada pembelajaran dan
pemahaman terkait analisis struktur kapal
dipandang dari sudut kelelahan yang mengarah
pada prediksi umur dari sebuah struktur.
Pendekatan Sederhana Analisis Prediksi Umur
Kapal ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Pentingnya Sebuah Checklist - Atul Gawande
2013-05-21
"Atul Gawande, seorang dokter bedah dan
pengarang dua judul buku yang telah menjadi
bestseller menurut The New York Times, yaitu
perhitungan-sambungan-las

Better dan Complications, kini mengungkapkan
keampuhan mengejutkan sesuatu yang sangat
biasa: sebuah checklist. Berangkat dari
pengalamannya sendiri, ia menghasilkan sebuah
checklist 90 detik yang mampu mengurangi
kematian dan komplikasi sebanyak lebih dari
satu per tiga di delapan rumah sakit di seluruh
dunia----hampir tanpa biaya dan hampir untuk
setiap jenis operasi. Dengan gaya bercerita yang
memikat, Gawande memperlihatkan bagaimana
checklist dapat menghasilkan perbaikanperbaikan dalam bidang-bidang yang jauh dari
kedokteran, dari keamanan nasional, sampai
operasi bank investasi, serta bermacam-macam
profesi dalam dunia usaha."
Dasar Perancangan Teknik Mesin untuk
SMK/MAK Kelas X - Arif Yunianto, S.Pd. dan Ady
Purnama, S.Pd.T 2020-11-20
Buku "Dasar Perancangan Teknik Mesin" untuk
SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan
kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru.
Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada
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paradigma belajar kurikulum abad 21,
menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari
pengajaran (teaching) menjadi belajar
(learning), dari pembelajaran yang berpusat
kepada guru (teachers centered) menjadi
pembelajaran yang berpusat kepada peserta
didik (students centered).
PENGUJIAN BAHAN LAS Destructive
Nondestructive Test - Banu Nursanni, S.T.,
M.Si.
Pengelasan merupakan penyambungan dua
bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsipprinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan
bagian bahan yang disambung. Kelebihan
sambungan las adalah konstruksi ringan, dapat
menahan kekuatan yang tinggi, mudah
pelaksanaannya, serta cukup ekonomis. Namun
kelemahan yang paling utama adalah terjadinya
perubahan struktur mikro bahan yang dilas,
sehingga terjadi perubahan sifat fisik maupun
mekanis dari bahan yang dilas. Perkembangan
teknologi pengelasan logam memberikan
perhitungan-sambungan-las

kemudahan umat manusia dalam menjalankan
kehidupannya. Saat ini kemajuan ilmu
pengethuan di bidang elektronik melalui
penelitian yang melihat karakteristik atom,
mempunyai kontribusi yang sangat besar
terhadap penemuan material baru dan sekaligus
bagaimanakah menyambungnya.
Pameran buku IKAPI. - 1990
Book industry and reading habits in Indonesia;
collection of articles.
ELEMEN STRUKTUR BAJA - Safrin Zuraidah,
ST., MT 2022-06-23
buku ini memberikan penjelasan tentang
perencanaan elemen struktur baja, hampir
seluruh isi Buku Ajar ini termasuk rumusrumusnya mengacu pada SNI (Standar Nasional
Indonesia) 03-1729-2002 tentang Tata Cara
Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan
Gedung yang berbasis pada metode LRFD (Load
Resistance and Factor Design, yang diterbitkan
oleh Departemen Pekerjaan Umum. Sehingga
satuan yang dipakai sesuai dengan yang ada
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dalam SNI tersebut yaitu mempergunakan SI
(Satuan Internasional). Pada semester empat
mahasiswa mempelajari tentang konsep dasar
LRFD, pengenalan material baja, komponen
Tarik, komponen tekan, komponen lentur, dan
sambungan. Diharapkan Buku Ajar ini yang di
dalamnya selain teori juga dilengkapi contoh
soal yang dilengkapi dengan Langkahlangkah
penyelesaiannya dan latihan. soal Agar dapat
tercapai penguasaan materi kuliah Elemen
Struktur Baja secara maksimal di dalam Buku
Ajar tersebut, mahasiswa diwajibkan
mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan
dosen.
Aplikasi Metode Elemen Hingga Pada
Analisis Struktur Bangunan Lepas Pantai
Tipe Jacket - Muhammad Zubair Muis Alie,
Ph.D. 2021-08-01
Bangunan lepas pantai yang dirancang harus
memenuhi kriteria desain. Beban-beban yang
bekerja pada struktur baik internal berupa berat
konstruksi maupun eksternal seperti gelombang,
perhitungan-sambungan-las

angin dan arus harus dianalisis dengan akurat.
Beban-beban tersebut bekerja langsung pada
struktur dalam bentuk aksi, sehingga struktur
akan memberi respons dalam bentuk reaksi dan
reaksi dalam bentuk aksi, sehingga struktur
akan memberi respons dalam bentuk reaksi dan
reaksi dari struktur ini, dan diinterpretasikan
bagaimana perilaku struktur setelah mengalami
beban yang bekerja padanya. Buku Aplikasi
Metode Elemen Hingga pada Analisis Struktur
Bangunan Lepas Pantai Tipe Jacket ditujukan
untuk memberi gambaran bagaimana penerapan
elemen hingga untuk menganalisis struktur.
Analisis Sifat Mekanis dan Korosi pada
Pengelasan Paduan Aluminium - Dr. Arif
Wahyudianto 2022-07-03
Buku ini secara garis besar akan membahas sifat
mekanis dan korosi pada pengelasan paduan
aluminium.
Perencanaan Struktur Baja - Eva Arifi
2020-12-31
Seiring dengan perkembangan ilmu
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pengetahuan dan teknologi, standar atau
peraturan yang mengatur mengenai spesifikasi
perencanaan suatu struktur juga mengalami
perubahan. Buku ini merupakan penjelasan
mengenai perencanaan struktur baja
berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
1729:2020 tentang Spesifikasi untuk Bangunan
Gedung Baja Struktural sebagai revisi dari SNI
1729:2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan
Baja Struktural. Pada Bab I, buku ini
menjelaskan tentang dasar-dasar material baja,
seperti sifat mekanis, karakteristik kekuatan
baja, serta metode pengujian kekuatan baja.
Konsep desain perencanaan struktur baja yang
menggunakan Load and Resistance Factor
Design (LRFD)dan Allowable Stress Design
(ASD) dibahas pada Bab II. Selain membahas
mengenai konsep desain, pada bab ini juga
dibahas mengenai jenis-jenis beban serta
kombinasi pembebanan yang digunakan pada
perencanaan bangunan gedung. Pada Bab III
mulai dibahas mengenai perencanaan struktur
perhitungan-sambungan-las

baja, dimulai dengan perencanaan batang tarik.
Selanjutnya pada Bab IV dilanjutkan dengan
pembahasan perencanaan batang tekan.
Perencanaan sambungan baut dan sambungan
las pada struktur baja dijelaskan pada Bab V dan
Bab VI. Selain perencanaan komponen struktur
batang tarik dan batang tekan, dijelaskan juga
mengenai perencanaan struktur elemen lentur
(balok) pada Bab VII. Perencanaan struktur baja
pada portal yang menggunakan elemen balok
kolom lebih lanjut dibahas pada Bab VIII.
Pekerjaan Dasar Teknik Mesin untuk SMK/MAK
Kelas X - Muh. Nurkolis, S.Pd., M.T. 2020-11-20
Buku "Pekerjaan Dasar Teknik Mesin" untuk
SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan
kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru.
Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada
paradigma belajar kurikulum abad 21,
menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari
pengajaran (teaching) menjadi belajar
(learning), dari pembelajaran yang berpusat
kepada guru (teachers centered) menjadi
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pembelajaran yang berpusat kepada peserta
didik (students centered).
40 Inspirasi Pagar Pot Pengelasan Paduan Aluminium - Jamasri
2020-06-12
Paduan aluminium merupakan material yang
memiliki sifat mekanik yang baik, ringan, tahan
terhadap korosi, dan merupakan konduktor
listrik yang cukup baik. Aluminium banyak
dipergunakan pada rancang bangun struktur
dengan faktor berat yang menjadi pertimbangan
cukup penting. Meskipun teknik penyambungan
dengan pengelasan merupakan teknik
penyambungan yang murah, metode ini tidak
dapat diterapkan pada semua logam aluminium.
Aluminium memiliki sifat mampu las yang
kurang baik bila dibandingkan dengan baja.
Akan tetapi, dengan kemajuan teknik
pengelasan busur listrik dengan gas mulia,
proses pengelasan aluminium dapat dilakukan
dengan lebih baik. Meskipun penelitian untuk
perhitungan-sambungan-las

meningkatkan kualitas sambungan aluminium
dengan metode pengelasan telah banyak
dilakukan, buku teks yang membahas khusus
tentang pengelasan aluminium masih sangat
sedikit. Buku ini membahas tentang pengelasan
pada logam aluminium yang dapat digunakan
sebagai referensi pada mahasiswa S-1 tingkat
akhir pada program studi Teknik Mesin, Teknik
Metalurgi, Teknik Perkapalan, atau Teknik
Penerbangan. Di samping itu, buku ini juga
dapat digunakan sebagai literatur tambahan
bagi mahasiswa S-2 yang ingin mendalami
tentang pengelasan. Buku ini terbagi menjadi
sembilan bagian. Bagian awal buku ini (bab 1
dan 2) menjelaskan jenis dan karakteristik logam
aluminium, sedangkan bagian kedua (bab 3 s.d.
5) menjelaskan metode pengelasan yang dapat
digunakan untuk mengelas aluminium. Pada bab
5, pengelasan FSW yang sekarang sedang
banyak dikembangkan dibahas secara tersendiri.
Pada bab 6 dibahas tentang permodelan pada
proses pengelasan. Bagian akhir buku ini
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membahas karakterisasi las meliputi dasar-dasar
mekanika perpatahan, tegangan sisa, dan
distorsi.
Aplikasi Rekayasa Konstruksi Dengan Sap2000 Koefesien Pedoman Analisa Harga Satuan
Pekerjaan - Rambang Basari 2019-06-01
Berisikan rumusan koefisien analisa satuan
pekerjaan cipta karya, sumber daya air, dan
kapasitas alat dengan standar nasional
Indonesia. Buku ini sangat tepat untuk
membantu anda dalam membuat perencanaan,
penilaian pekerjaan konstruksi maupun auditing.
Machine Design; Theory and Practice - Aaron D.
Deutschman 1975
Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi, Vol.
15(2), Tahun 2019 - Teknika: Jurnal Sains dan
Teknologi 2019-12-31
Teknik Pengelasan Gas Metal (MIG/MAG)
SMK/MAK XI. Program Keahlian Teknik
perhitungan-sambungan-las

Mesin. Kompetensi Keahlian Teknik
Pengelasan (Edisi Revisi) - Agus S., S.T.
2021-04-19
Buku yang berjudul Teknik Pengelasan Gas
Metal (MIG/MAG) SMK/MAK Kelas XI ini hadir
sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah
Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik
Mesin untuk Kompetensi Keahlian Teknik
Pengelasan. Buku ini berisi materi pembelajaran
yang membekali peserta didik dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia
teknik pengelasan yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal
berikut. • Las metal inert gas atau metal active
gas • Mengeset mesin las dan teknik pengelasan
• Melakukan teknik pengelasan pelat dengan
pelat • Melakukan teknik pengelasan pelat
dengan pipa • Melakukan teknik pengelasan
pipa dengan pipa • Distorsi dalam pengelasan
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para
siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS
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(Higher Order Thinking Skills) dengan cara
menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku
ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan
ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan
untuk mengukur kemampuan siswa dalam
memahami materi. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan info untuk menambah
pengetahuan para peserta didik. Kebutuhan
akan buku ini sejalan dengan tuntutan
kompetensi SMK/MAK bidang teknik
pengelasan. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang
diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat
mempersiapkan diri dengan baik ketika
memasuki dunia kerja.
Perbaikan Panel Bodi SMK/MAK Kelas XI.
Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif
(Edisi Revisi). - Z. Furqon, S.T. 2021-04-21
Buku yang berjudul Perbaikan Panel Bodi
SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang
perhitungan-sambungan-las

pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan
Program Keahlian Teknik Otomotif untuk
Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif.
Buku ini berisi materi pembelajaran yang
membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia teknik otomotif yang
mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun
2017. Materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi beberapa hal berikut. • Klasifikasi
konstruksi bodi kendaraan • Efek tumbukan dan
prosedur estimasi kerusakan bodi kendaraan •
Pelepasan dan pemasangan panel bodi •
Perbaikan panel bodi • Pengelasan titik pada
panel baru • Penyambungan panel dengan las
C02(MIG) • Evaluasi penggantian dimensi panel
utama Berdasarkan materi yang telah disajikan,
para siswa diajak untuk melakukan aktivitas
HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan
cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku
ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan
ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan
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untuk mengukur kemampuan siswa dalam
memahami materi. Kebutuhan akan buku ini
sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami
berharap bahwa siswa dapat mencapai
kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan
baik ketika memasuki dunia kerja.
Pendjelasan & pembahasan mengenai
peraturan beton Indonesia 1971 - Panitia
Pembaharuan Peraturan Beton Bertulang
Indonesia 1971
Dasar Perancangan Teknik Mesin SMK/MAK
Kelas X. Program Keahlian Teknik Mesin.
Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan, Teknik
Pengelasan, dan Teknik Pengecoran Logam. - A.
Gunanto, S.T. 2021-04-14
Buku yang berjudul Dasar Perancangan Teknik
Mesin SMK/MAK Kelas X ini dapat hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah
Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian
perhitungan-sambungan-las

Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, dan
Teknik Pengecoran Logam. Buku ini berisi
pengetahuan Teknik Pemesinan, Teknik
Pengelasan dan Teknik Pengecoran Logam yang
mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun
2017. Materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi: • Dasar teknik • Perlakuan panas dan
teknik pengujian pada logam • Teknik
penanganan material • Mesin tenaga fluida •
Dasar kelistrikan dan sistem kontrol • Ilmu
mekanika • Analisis gaya aksi, reaksi, dan sistem
gerak • Kekuatan sambungan, poros, pasak dan
transmisi Berdasarkan materi yang telah
disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills)
dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan
latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan
tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam menguasai materi
sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti.
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Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan
kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan
demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
Bahasa dan budaja - 1952
Prediksi Parameter Redaman Sinyal Respon
Dinamik Menggunakan Metoda LSCE dengan
Python - Arizal Akbar Zikri 2017-12-01
Pada pengujian aeroelastik pada uji terbang atau
terowongan angin, redaman merupakan
parameter yang kritikal untuk menentukan batas
kecepatan flutter. Untuk itu dibutuhkan metode
ekstraksi nilai redaman yang akurat dan efektif .
Nilai redaman didapatkan dari ekstraksi respon
dinamik struktur yang diuji. Metode ekstraksi
yang digunakan, yaitu Least Square Complex
Exponential (LSCE). Data yang dianalisis
merupakan sinyal impulsif yang disimulasikan
melalui pemrograman python dengan nilai
parameter redaman dan frekuensi tertentu.
Hasil perhitungan redaman menggunakan
perhitungan-sambungan-las

python dibandingkan dengan matlab.
PERENCANAAN ELEMEN MESIN (Elemen
Sambungan dan Penumpu) - Hendri Nurdin
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah
penulis dapatmenyelesaikan buku Perencanaan
Elemen Mesin (ElemenSambungan dan
Penumpu) ini. Buku Perencanaan ElemenMesin
(Elemen Sambungan dan Penumpu) yang
mempelajari tentang konsep perencanaan yang
berkaitan dengan elemenmesin yang
mempelajari tentang system sambungan
pakukeeling, baut dan mur, pengelasan, pasak,
poros dan bantalan.Materi dalam buku ini
dilengkapi dengan teori perencanaan elemen
mesin. Sebuah pemahaman menyeluruh teori
untuk masalah teknik yang sebenarnya tidak
dapat dikuasai dengan mempelajari contoh yang
ada, dan melakukan pemecahan berbagai
masalah secara mandiri. Dalam penyelesaian
buku ini tidak lepas bantuan dari berbagai pihak
yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor
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UNP, WR Idan II, Dekan FT, WDI, LP2M, dan
Ketua Jurusan Teknik Mesin dan teman sejawat
lainnya atas kepercayaan, kesempatan, dan
bantuan yang telah diberikan dalam menyusun
buku ini. Atas bantuan yang telah diberikan
semoga mendapat rahmat dari Tuhan Yang
Maha Esa. Penulis menyadari akan kekurangan
dan keterbatasan padabuku ini. Oleh karena itu
diharapkan sumbang saran daripembaca dalam
meningkatkan kualitas serta kompetensi akhir
yang diharapkan pada buku ini dapat
memberikan manfaat yang lebih banyak bagi
mahasiswa dan dosen. Ucapan terima kasih
disampaikan kepada semua pihakyang telah
membantu danmendorong penyelesaian buku
ini. Semoga buku ini menjadi referensi bagi para
pembaca, terutama mahasiswa.
METODE PRAKTIS DI DALAM MERANCANG
SISTEM DAN PERMESINAN DI KAPAL - Dr. Ir.
AGOES SANTOSO, MSc., MPhil., CEng.,
FIMarEST., MRINA 2021-09-28
Buku ini dikemas sepraktis mungkin agar para
perhitungan-sambungan-las

perancang kapal yang tidak berkuliah langsung
di departemen perkapalan-pun dapat dengan
mudah memahami dan mempraktekkan apa
yang ada di dalam buku ini. Misalnya akademisi
dan praktisi desain dari desain produk, jurusan
perikanan tangkap, akademi pelayaran, maupun
departemen teknik yang ada di jajaran militer.
BUKU AJAR TEKNIK PENGELOAAN DAN
PELAKSANAAN - Tim Manajemen Konstruksi
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
2022-08-01
Buku ajar ini bertujuan memberikan gambaran
dan penjelasan kepada mahasiswa dalam
mengikuti mata kuliah Teknik Pengelolaan dan
Pelaksanaan. Buku ajar ini berisikan mengenai
dinamika proyek, perangkat dan peserta proyek,
kontrak pemborongan, rencana biaya bangunan,
teknik perencanaan dan pengendalian,
pengelolaan informasi proyek, keselamatan dan
kesehatan kerja, dan pengenalan Microsoft
project.
Teknologi Bahan Lanjut - Ir. Syamsul Hadi,
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M.T., Ph. D.
Buku Teknologi Bahan Lanjut merupakan
kelanjutan dari buku Teknologi Bahan yang telah
terbit tahun 2016. Buku ini mengacu pada
perkembangan kurikulum dan silabus Jurusan
Teknik Mesin Politeknik, sehingga diharapkan
sangat relevan digunakan di kalangan
mahasiswa Teknik Mesin se-Indonesia, terutama
mahasiswa Jurusan Teknik Mesin D3-D4-S1
Politeknik, Jurusan Teknik Material S1, Jurusan
Teknik Aeronautika dan Astronoutika
(Penerbangan) S1, Jurusan Teknik
Elektro/Elektronika, Jurusan Desain Produk
Industri, Jurusan Perawatan dan Perbaikan
Mesin, dosen yang berkaitan dengan teknik
bahan atau konstruksi pemesinan/peralatan
listrik maupun seni, serta para peneliti juga
dapat menggunakan buku ini sebagai referensi,
karena beberapa hasil studi kasus disampaikan
pula dalam buku ini.
TEKNIK PENGELASAN - Suherman, S.T., M.T
2021-12-14
perhitungan-sambungan-las

Dalam proses pengelasan sering ditemui kendala
seperti terjadinya ketidaksempurnaan hasil
pengelasan berupa cacat las seperti kurangnya
fusi, retak dingin, distorsi, tegangan sisa dan
jenis cacat lainnya. Hal ini dipengaruhi banyak
faktor seperti kekurangan sesuaian elektroda
dengan material yang akan dilas, perlunya
proses perlakuan panas sebelum dan sesudah
pengelasan, besarnya masukan panas,
kecepatan pengelasan dan lain sebagainya.
Dalam buku ini dibahas secara panjang lebar
mengapa cacat las bisa terjadi dan bagaimana
cara mengatasinya dari refensi terkini yang
mengacu pada 2 standar (Amerika dan Eropa).
Pengetahuan tentang sifat dan karakteristik dari
baja karbon, High-Strength Low-Alloy Steels,
Quenched and Tempered Steels, Heat-Treatable
Low-Alloy Steels dan ChromiumMolybdenum
Steels juga dibahas secara mendalam. Untuk
mendapatkan kualiatas sebuah sambungan
membutuhkan proses yang cukup panjang
sehingga memenuhi standar yang diacu. Proses
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persiapan pengelasan berupa persiapan
peralatan dan pemeriksaan bahan, proses
pengelasan dan pemeriksaan akhir hasil
pengelasan baik dengan visual maupun
pengujian merusak dan tidak merusak. Dalam
proses pengelasan khususnya untuk sebuah
kontruksi yang membutuhkan keamanan yang
tinggi seperti pada pengelasan bejana
bertekanan, fasilitas pada reactor nuklir dan
jaringan pipa. Prosedur pengelasan harus
mengacu kepada suatu standar yang baku
misalnya ASME, ASTM, AWS dan lainnya
sehingga didapatkan kualitas sambungan yang
baik. Oleh karena itu dengan hadirnya buku ini
diharapkan dapat merubah perspektif para
pembaca yang ingin menggeluti bidang
pengelasan bahwa dalam proses pengelasan
dibutuhkan suatu persiapan khusus.
Teknik Pengelasan Gas Tungsten (TIG)
SMA/MAK Kelas XII: Program Keahlian
Teknik Mesin. Kompetensi Keahlian Teknik
Pengelasan (Edisi Revisi). - Agus S., S.T.
perhitungan-sambungan-las

2021-04-19
Buku yang berjudul Teknik Pengelasan Gas
Tungsten (TIG) SMK/MAK Kelas XII ini hadir
sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah
Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik
Mesin untuk Kompetensi Keahlian Teknik
Pengelasan. Buku ini berisi materi pembelajaran
yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia
teknik pengelasan yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal
berikut. • Teknik pengelasan pelat dengan pelat
pada sambungan sudut posisi di bawah tangan •
Teknik pengelasan pelat dengan pelat pada
sambungan tumpul posisi di bawah tangan •
Teknik pengelasan pelat dengan pelat pada
sambungan sudut posisi mendatar • Teknik
pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan
tumpul posisi mendatar • Teknik pengelasan
pipa posisi sumbu mendatar dapat diputar (IG) •
Teknik pengelasan pipa posisi sumbu tegak (2G)
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• Penyebab dan prosedur pencegahan distorsi •
Teknik pengelasan pelat dengan pelat pada
sambungan sudut posisi vertikal • Teknik
pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan
tumpul posisi vertikal • Teknik pengelasan pelat
dengan pelat pada sambungan sudut posisi atas
kepala • Teknik pengelasan pelat dengan pelat
pada sambungan tumpul posisi atas kepala •
Kesalahan dan cacat pengelasan pada proses
pengelasan las gas tungsten Berdasarkan materi
yang telah disajikan, para siswa diajak untuk
melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan,
dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi
dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai,
dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam memahami
materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi
dengan info untuk menambah pengetahuan para
siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan
tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik
perhitungan-sambungan-las

pengelasan. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang
diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat
mempersiapkan diri dengan baik ketika
memasuki dunia kerja.
Engineering Ethics - Charles Byrns Fleddermann
2004
ESourcePrentice Hall's Engineering
Sourceprovides a comprehensive, customizable
introductory engineering and computing library.
Featuring over 25 modules and growing,
ESource allows users to fully customize their
books through the ESource website. Using the
ESource online BookBuild system at
www.prenhall.com/esource, users can view and
select book chapters, change the sequence,
instantly calculate the book's net (bookstore)
price, request a free examination copy, and
generate an ISBN for placing a bookstore order.
Engineering professionalism; Ethical theories;
Ethical problem solving techniques;
Applications; and Codes of ethics of major
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engineering societies. For professionals in
General Engineering or Computer Science fields.
Roll Forming Handbook - George T. Halmos
2005-11-29
Roll forming is one of the most widely used
processes in the world for forming metals. Most
of the existing knowledge resides in various
journal articles or in the minds of those who
have learned from experience. Providing a
vehicle to systematically collect and share this
important knowledge, the Roll Forming
Handbook presents the first comprehens
Sari laporan penelitian dan survei, 1950-1980 1993
Istilah-istilah - 1951
Perancangan Mesin-Mesin Industri - Rusdi
Nur dan Muhammad Arsyad Suyuti 2018-01-16
Buku teknik mesin yang berjudul Perancangan
Mesin-Mesin Industri merupakan buku karya
Rusdi Nur dan Muhammad Arsyad Suyuti. Buku
perhitungan-sambungan-las

ini bermanfaat bagi mahasiwa teknik mesin dan
masyarakat umum yang ingin menambah
wawasan terkait perancangan mesin-mesin
industri. Buku Perancangan Mesin-Mesin
Industri ini membahas tentang perancangan
industri yang terdiri dari 14 bab dan diantaranya
mulai dari konsep perancangan, dasar-dasar
pembebanan, jenis-jenis sambungan, kpling,
rangka mesin dan perancangan poros. Daftar isi
buku ini meliputi : Bab 1 Pendahuluan Bab 2
Konsep Dasar Perancangan Bab 3 Dasar-Dasar
Pembebanan Bab 4 Tegangan Bending Dan Torsi
Bab 5 Sambungan Keling Bab 6 Sambungan Las
Bab 7 Sambungan Ulir Bab 8 Kopling Bab 9
Pegas Bab 10 Pemilihan Motor Bab 11 Transmisi
Sabuk Dan Rantai Bab 12 Perancangan Bantalan
Bab 13 Rangka Mesin, Sambungan Baut Dan Las
Bab 14 Perancangan Poros Spesifikasi buku ini
meliputi : Kategori : Teknik Mesin Penulis :
Rusdi Nur dan Muhammad Arsyad Suyuti EISBN : 978-602-453-727-2 Ukuran : 15.5X23 cm
Halaman : 238 hlm Tahun Terbit : 2018 Penerbit
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Deepublish adalah penerbit buku yang
memfokuskan penerbitannya dalam bidang
pendidikan, terutama pendidikan tinggi
(universitas dan sekolah tinggi). Buku ini
tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan bukubuku berkualitas dengan pilihan terlengkap
hanya di Toko Buku Online Deepublish :
penerbitbukudeepublish.com
PEMBANGUNAN FASILITAS WAREHOUSE
(PERGUDANGAN) Kajian di Penajam Paser

perhitungan-sambungan-las

Utara - Surahman, Ph. D. Ir. Afif Bizrie
Mardhanie, MTP. Ir. M. Salmani, M.T. Dr.
Thomas R. Hutauruk, SP, M.Si Faizal Baharudin,
S.T., M.Si. Dimaz Harits, S.T, M.T. Aris Satriyo
Nugroho Rif’ah 2022-03-19
Buku Monograf ini terdiri dari pendahuluan,
kebijakan terkait pembangunan fasilitas
pergudangan, gambaran umum Kabupaten PPU,
analisis kebutuhan pergudangan, konsep
pengembangan serta kesimpulan dan
rekomendasi kebijakan.
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