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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mesin bubut adalah mesin yang dibuat dari logam, gunanya untuk membentuk 

benda kerja dengan cara menyayat, gerakan utamanya adalah berputar. 

Di bidang industri, keadaan mesin bubut sangat berperan. Terutama di dalam 

industri permesinan. Misalnya dalam industri otomotif, mesin bubut berperan dalam 

pembuatan komponen-komponen kendaraan, seperti mur, baut, roda gigi, poros, 

tromol dan lain sebagainya. 

Penggunaan mesin bubut juga dapat dihubungkan dengan mesin lain seperti 

mesin bor (drilling machine), mesin gerinda (grinding machine), mesin frais (milling 

machine), mesin sekrap (shaping machine), mesin gergaji (sawing machine) dan 

mesin-mesin yang lainnya. 

Pada pahat potong, diketahui bahwa resultan gaya terdiri atas tiga komponen 

dasar, yaitu FT (Gaya Tangensial / Gaya pada kecepatan potong), FR (Gaya Radial / 

Gaya pada kedalaman pemotongan), dan FL (Gaya Longitudinal / Gaya pada 

pemakanan atau gerak makan). Gaya tangensial ini adalah gaya yang paling tinggi 

dari ketiga gaya tersebut. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan  dan  mengaplikasikan dial 

indicator untuk mengukur gaya potong pada pahat mesin bubut, dengan cara mencari 

besarnya nilai Uhp pada setiap material. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana untuk dapat membuat alat pengukur gaya potong pada mesin 

bubut dengan desain yang sederhana? 

2. Bagaimana sistem kerja alat tersebut? 

3. Bagaimana agar sistem tersebut dapat bekerja secara tepat dan akurat?  

1.4. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini fokus dan tidak melebar, maka masalah yang dibatasi      

adalah : 

1. Dial indicator sebagai alat ukur. 

2. Sebuah mesin bubut dengan nomor mesin 837 N BC 87087 

3. Material yang digunakan adalah baja ST 37, baja ST 60 dan baja VCN. 

4. Kedalaman potong sebesar 2 mm, dan gerak makan sebesar 0,08 mm. 

5. Menggunakan Pahat Karbida Widya YG 6. 

6. Gaya yang dihitung adalah gaya tangensialnya saja 

7. Pada bahan uji diasumsikan tidak terjadi defleksi karena defleksi yang terjadi 

sangat kecil. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan akademik tentang 

mesin bubut yaitu mengetahui elemen – elemen dasar, cara pengoperasian, pahat, dan 

optimasi proses mesin bubut.  

Manfaat lain dari penulisan penelitian ini adalah tercipta sebuah desain sistem 

alat pengukur gaya potong pada mesin bubut yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, selanjutnya dapat dilakukan penelitian eksperimental lebih lanjut. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan tugas akhir ini memuat tentang isi bab-bab yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang diambil dari buku-buku yang dipakai 

untuk kelancaran penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, pembuatan spesimen, mesin yang 

digunakan, pembubutan spesiman. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian dan berisi tentang pembahasan dari 

data hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran-saran yang 

mungkin bisa bermanfaat bagi para pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungandengan penelitian ini. 

 




