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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peranan kelompok industri mesin dan logam dalam proses 

industrialisasi cukup menentukan, sebab sebagian besar produk yang 

dihasilkan oleh kelompok industri ini merupakan bahan baku untuk 

industri lainnya. Dalam hal ini mesin bubut mempunyai peranan yang 

sangat penting karena sebagian besar proses industri menggunakan 

mesin bubut. Seperti dalam proses pembuatan komponen-komponen 

otomotif, seperti : mur, baut roda gigi, poros dan lain sebagainya. 

Mesin bubut adalah suatu mesin yang sebagian besar terbuat dari 

logam. Gunanya untuk membentuk benda kerja dengan gerakan utamanya 

berputar. Benda kerja dikaitkan dengan alat pemegang yang disebut 

workholder atau sering disebut dengan chuck. Workholder terletak pada 

ujung poros utama mesin bubut dengan sambungan pasak atau ulir, sehingga 

benda kerja berputar pada workholder ketika proses bubut dijalankan. Pahat 

dipasang pada penjepit pahat / tool post. Tool post dapat bergerak sejajar, 

pahat dapat dipasangkan pada tool post dengan posisi melintang dan 

membujur. 

Dalam hal ini penulis melakukaan penelitian pada mesin bubut 

mengenai tenaga yang diperlukan untuk pemotongan. Adapun faktor-
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faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya tenaga yang dibutuhkan 

dalam proses  pemotongan antara lain :  

1. Material (jenis benda kerja) 

2. Kecepatan pemotongan 

3. Kedalaman pemotongan 

4. Rake angle / sudut pahat 

5. Gerak makan 

6. Jenis pahat 

7. Dan lain-lain 

Dalam kesempatan ini penulis melakukan penelitian tentang 

pengaruh rake angle dan kedalaman pemotongan terhadap tenaga yang 

diperlukan untuk pemotongan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui tenaga yang 

dibutuhkan pada saat pemotongan, dari pengaruh rake angle dan kedalaman 

potong, dengan melihat alat dial indicator, kemudian mengaplisikanya 

dengan rumus yang ada. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara untuk mengetahui 

pengaruh rake angle dan kedalaman potong terhadap tenaga yang 

dibutuhkan saat pemotongan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Mengingat terlalu kompleknya permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini, maka pada penulisan ini penulis membatasi masalah agar 

permasalahanya lebih terfokus. Adapun batasan-batasan masalah tersebut 

adalah : 

1. Benda kerja 

Benda kerja adalah baja poros atau baja AISI 1010, AISI 1030, AISI 

1050, dengan ukuran panjang : 150 mm dan diameter: 40 mm 

2. Bahan pahat 

Bahan pahat menggunakan pahat widya YG 6  

3. Putaran Spindel (n) 

Dalam penelitian ini putaran spindel yang digunakan adalah sama 

yaitu 235 rpm. 

4. Kedalaman pemotongan (a) 

Kedalaman pemotongan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

- a1 : 1  mm (0,03937 in) 

- a2 : 1,5 mm (0.059055 in) 

- a3 : 2 mm (0.07874 in) 
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- a4 : 2,5 mm (0.098425 in) 

5. Gerak makan (f) 

Gerak makan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seragam :  

- f : 0,08 mm/rad (0.00315 in/rad) 

6. Rake angle (°) 

Sudut yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

- γ 1 : -30° 

- γ 2  : 0° 

- γ 3  : 30° 

- γ 4  : 45° 

- γ 5  : 60° 

7. Pada penelitian ini percobaan yang yang dilakukan hanya pada arah 

tangensial, menggunakan alat ukur dial indicator yang didesain oleh 

Fajar Kurniawan ( 2008 ) 

8. Defleksi pada material diabaikan, karena defleksi yang terjadi sangat 

kecil. 

9. Jenis permesinan yang digunakan adalah proses bubut (turning) 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini dapat diketahui tenaga yang dibutuhkan pada saat 

proses pemotongan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses 

produksi, sehingga dapat menekan biaya produksi, dan pada akhirnya akan 

didapatkan produk dengan harga murah sehingga kita tetap bisa bertahan 

dalam persaingan industri yang sangat kompetitif ini. 

Dari penelitian juga dapat menambah pengetahuan akademik tentang 

mesin bubut, yaitu mengetahui elemen-elemen dasar, cara pengoperasian, 

pahat, dan optimasi proses permesinan terutama mesin bubut. Selain itu 

semoga para peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian ataupun 

mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan acuan dari penelitian 

yang penulis lakukan ini. 

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, perumusan 

masalah, 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. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, tempat penelitian, 

alat dan bahan yang digunakan, prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian, pengolahan data. 

BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari data hasil penelitian dan 

pengolahan data. 

BAB VI 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 berhubungan dengan penelitian 

ini. 




