
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Electrical discharge machining (EDM) atau disebut juga spark 

machining adalah proses pemotongan bahan dengan memanfaatkan energi 

panas yang dihasilkan oleh loncatan bunga api (spark/discharge), proses 

permesinan ini merupakan metode permesinan non tradisional, dimana 

pahatnya berupa elektroda akan mengikis material benda kerja dan 

terbentuklah suatu rongga pada benda kerja, dan hasilnya sesuai dengan 

bentuk pahat yang telah dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan yang 

dikehendaki. Mesin EDM biasanya digunakan untuk membuat rongga pada 

material yang memiliki kekerasan tinggi yang akan dibuat suatu produk 

dengan kontur yang komplek dan presisi, produk yang sering dikerjakan 

dengan mesin EDM adalah dies dan mould. Peranan dies dan mould pada 

proses manufaktur  seperti deep drawing, forging, pengecoran dan lain-lain 

sangatlah berpengaruh, tentunya yang  jadi tuntutan utama dalam pembuatan 

mould dan dies adalah kualitas ketepatan dimensi dan kekasaran pemukaan 

dies. Untuk meningkatkkan produktivitas serta kualitas hasil produksi sesuai 

dengan yang diharapkan, maka penggunaan mesin EDM dalam suatu psoses 

produksi untuk saat ini sangatlah diperlukan. 

Proses permesinan EDM dilakukan dengan sebuah sistem yang 

mempunyai dua komponen yaitu mesin dan power supply. Mesin 
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mengendalikan pahat elektroda yang dihubungkan pada kutub positif, 

bergerak mendekati benda kerja yang dihubungkan pada kutub negatif, atau 

bisa juga sebaliknya elektroda dihubungkan dengan pada kutub negatif dan 

benda kerja dihubungkan pada kutub positif, sehingga pada jarak tertentu 

antara elektroda dan benda kerja terjadi serangkaian loncatan bunga api 

listrik yang berfrekuensi tinggi, kecepatan dan jarak loncatan diatur oleh 

control servo, karena adanya bunga api listrik tersebut terjadilah suatu zona 

plasma yang dengan cepat mencapai temperatur tinggi dan mengakibatkan 

terjadinya proses pencairan terhadap sebagian material pada permukaan 

elektroda dan benda kerja, proses tersebut terjadi didalam suatu cairan 

dielektrik bertahanan listrik tinggi. Cairan dielektrik yang mengalir secara 

terus menerus selama proses berlangsung berfungsi sebagai pendingin dan 

pembersih geram sisa hasil pengikisan secara erosi.                                                                     

Pada sistem permesinan EDM, saat terjadi proses pengikisan 

material, antara elektoda dengan benda kerja hanya berdekatan dan tidak 

sampai terjadi kontak fisik dan dimungkinkan tidak ada tegangan mekanis, 

sehingga tidak akan terjadi problem getaran seperti yang terjadi pada proses 

permesinan tradisional, dan tentunya akan sangat menguntungkan pada 

proses manufaktur benda kerja dengan akurasi pemotongan yang tepat serta 

bentuk yang rumit. 

Kekurangan yang terjadi pada proses permesinan EDM adalah, 

dengan tidak adanya kontak fisik antara elektroda dan benda kerja serta 

proses pemotongan material dilakukan secara erosi maka akan berakibat 
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pada laju pengikisan material benda kerja atau material removal rate 

(MRR) pada operasi EDM lebih lambat dibandingkan dengan metode 

permesinan tradisional, laju pengikisan material tergantung dari faktor-

faktor seperti besarnya arus pulse di setiap muatan, frekuensi muatan, 

material elektroda, material benda kerja dan kondisi flushing dielektrik. 

Pada saat terjadinya proses pengikisan material benda kerja, 

sebagian permukaan elektroda juga terkikis oleh panas akibat dari loncatan 

bunga api, walaupun hanya sedikit pengurangan yang terjadi pada 

permukaan elektroda, namun juga akan berpengaruh terhadap kepresisian 

produk yang dihasilkan, hal itu bisa saja disebabkan oleh besarnya arus 

listrik, tingginya frekuensi bunga api. 

Dengan besarnya pengaruh penggunaan arus listrik terhadap 

kepresisian bentuk produk yang dihasilkan dalam proses permesinan EDM,  

maka upaya penelitian yang berfokus pada pengaruh perubahan arus listrik 

terhadap keausan elektroda, sangat tepat untuk dijadikan pertimbangan 

tersendiri, karena dengan terjadinya keausan pada elektroda akan sangat 

mempengaruhi ketepatan bentuk benda kerja yang dihasilkan. Kesalahan 

dalam pemilihan arus juga bisa berakibat pada lambatnya laju permesinan 

sehingga banyak waktu terbuang percuma, tetapi setiap arus akan 

menghasilkan kualitas produk yang berbeda. Dengan demikian sangat 

penting untuk meneliti pengaruh arus listrik terhadap keausan elektroda  

pada  electrical discharge machining pada pembuatan lubang dies. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Alumunium merupakan logam ringan dan lunak, sehingga mudah 

dikerjakan dengan proses permesinan tradisional, bahkan kemungkinan 

terjadinya keausan pahat saat proses permesinan sangat kecil, namun pada 

proses pembentukan suatu produk yang rumit serta ketepatan bentuk produk 

harus benar-benar presisi, hal itu akan sulit dilakukan dengan proses 

permesinan tradisional, maka akan lebih baik proses tersebut dilakukan 

dengan manggunakan mesin EDM. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, untuk mengatahui seberapa 

besar pengaruh arus listrik terhadap keausan elektroda pada pembuatan 

lubang dies pada proses permesinan EDM, dengan material elektroda 

tembaga dan material benda kerja alumunium. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam proses 

permesinan electrical discharge machining (EDM), maka pada penulisan ini 

penulis mencoba untuk membatasi masalah agar mendapatkan hasil yang 

akurat dan terfokus. Adapun batasan-batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Bahan pahat dan Bahan benda kerja 

a) Bahan pahat (Elektroda)  

Material elektroda yang digunakan adalah tembaga dengan ukuran 

panjang 50 mm, lebar 15 mm, tinggi 10 mm. 



5 

b) Bahan benda kerja 

Material benda kerja yang digunakan adalah alumunium berbentuk 

persegi dengan dimensi sebagai berikut: panjang 50 mm, lebar 50 

mm, tinggi 15 mm. 

2. Kedalaman pelubangan dalam proses permesinan 15 mm.  

3. Penelitian yang dilakukan adalah menguji pengaruh perbedaan arus 

terhadap keausan elektroda. 

4. Mesin yang digunakan adalah mesin EDM jenis CHMER+75 MP 

buatan Taiwan. 

5. Dielektrikum yang digunakan dalam proses permesinan adalah jenis 

minyak tanah. 

6. Beberapa variasi arus yang digunakan adalah, 25 A, 12,5 A, 6 A, 3 A. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus listrik 

terhadap keausan elektroda yang terjadi pada electrical discharge machining 

(EDM) pada pembuatan lubang dies. Dengan mengetahui besarnya tingkat 

keausan elektroda yang dipengaruhi besar kecilnya beberapa arus listrik 

yang di pakai dalam proses produksi EDM, semoga dapat memberikan 

manfaat khususnya di bidang manufaktur, serta  diharapkan suatu saat dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi para operator mesin EDM di laboratorium 

Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5. Sistematika Penulisan  

Penyusunan tugas akhir ini dibagi dalam 5 bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :   Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan untuk memberikan gambaran perlunya dilakukan 

penelitian terhadap analisa karakteristik pengaruh arus listrik 

terhadap keausan elektroda pada electrical discharge machine 

pada pembuatan lubang dies.  

BAB II :   Dasar Teori, yang memuat tinjauan pustaka, prinsip-prinsip 

mesin EDM yang menjelaskan cara kerja mesin EDM dan 

perlengkapannya.   

BAB III:  Metode Penelitian, yang memuat prosedur penelitian, cara-cara 

penelitian dan alat yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat analisis dan 

pembahasan penelitian berupa hasil perhitungan keausan 

elektroda. 

         BAB  V :   Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian                            

                           dan analisis. 

 




