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Secara umum tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah mengetahui sistem kerja yang 
terdapat pada portal, namun secara khusus bertujuan untuk : Membuat portal pintu masuk 
kampus III UMM, Mengetahui proses kerja portal pada pintu masuk kampus III UMM mulai 
saat palang naik hingga turun kembali. Dan beberapa rumusan masalah yaitu : Bagaimana 

membuat bagian-bagian portal pada pintu masuk kampus III UMM, Bagaimana proses kerja 
portal pada pintu masuk kampus III UMM. 

 
Dalam suatu konstruksi teknik penyambungan logam adalah tak dapat dipisahkan, hal ini pasti 
dilakukan karena adanya beberapa keterbatasan antara lain ; 1.Dimensi konstruksi sambungan 

terhadap ketersediaan dimensi bahan : panjang, lebar, tinggi, dan lain - lain, 2. Luasan 
penampang bahan, 3. Nilai kekuatan dan sifat mekanik bahan lainnya, dari beberapa keterbatasan 

tersebut akan dapat diselesaikan dengan melakukan teknik penyambungan. Metode 
penyambungan logam dibagi menjadi tiga antara lain ; Mekanik, Las atau Welding, Adhesi 
Bonding. Pada penyusunan tugas akhir ini penyusun hanya mengambil teknologi pengelasan atau 

welding sebagai sarana untuk menyambungkan logam karena memiliki beberapa keuntungan 
diantaranya ; 1.Sifat mekanis dan metalurgi logam las bisa sama atau lebih baik dari logam 

induknya, b.Kecepatan sambungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sambungan baut, 
keling, dan lain lain. 
 

Berdasarkan acuan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 1. Palang ; Panjang palang = 3,75 m, Bahan palang terbuat dari 

aluminium dengan berat jenis (γ) = 2,7 g/cm2, 2. Daya potong pengeboran = 5,472 Kw.h, 3. 
Waktu pengeboran = 0,069 menit, 4. Daya pembubutan = 673,2 Kw.h, 5. Waktu pembubutan = 
11,23 menit, 6. Gaya tekan yang mampu ditahan las = 969067,3 kg/cm, 7. Panjang pengelasan = 

8772 mm, 8. Daya yang di butuhkan untuk pengelasan = 5,68 Kw.h, 6. Waktu yang di butuhkan 
untuk pengelasan = 106,5 menit.  

 


