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ABSTRAKSI 
 

 pada proses pemotongan logam, gesekan antara benda kerja 
dengan pahat akan menimbulkan panas, sehingga temperatur pahat 
terutama bidang aktif pahat akan sangat tinggi. Hal ini akan 
mengakibatkan terjadinya kausan pahat sehingga  kualitas produk akan 
menurun, untuk mengurangi laju keausan pahat biasanya diberikan cairan 
pendingin yang berfungsi untuk mengontrol temperatur  dan pelumasan 
pada saat pemotongan. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk 
mengetahui pengaruh dari metode pendinginan yang paling baik dan 
parameter yang digunakan terhadap keausan pahat High Speed Steel 
(HSS), serta kondisi pemotongan paling minimal dan optimal keausannya. 
 Dalam penelitian ini dilakukan pada proses end miling material baja 
paduan rendah (VCL) dengan menggunakan pahat HSS diameter 12 mm. 
Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan keausan pahat dari 
proses pemotongan dengan metode pendinginan di kucurkan, di kabutkan 
dan di kuas. Rancangan percobaan  akan memvariasikan 2 variabel 
bebas yaitu kedalaman pemotongan dan putaran mesin, dengan variabel 
respon berupa keausan pahat pada sisi samping dan keausan pahat pada 
sisi atas.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa proses end milling 
menggunakan variasi metode pendinginan di kucurkan menghasilkan  
keausan pahat pada sisi samping dan sisi atas yang paling rendah di 
bandingkan dengan metode di kabutkan dan dikuas. Dari parameter 
pemotongan nilai keausan sisi atas dan ssi samping paling kecil yaitu 
pada putaran mesin 800 rpm, kedalaman potong  0,3 mm, dengan rata-
rata keausan sisi atas 0,01125 mm, keausan sisi samping dengan rata-
rata keausan 0,015 mm, sedangkan nilai keausan terbesar yaitu pada 
putaran mesin 1250 rpm, kedalaman potong 0,6 mm dengan rata-rata 
keausan sisi atas 0,0575 mm, rata-rata keausan sisi samping 0,0725 mm.  
 
 
Kata kunci : End milling, metode pendinginan, Keausan pahat 
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PENDAHULUAN 
 

Penggunaan mesin frais (milling) 
baik untuk keperluan produksi maupun 
untuk kaperluan pendidikan, sangat 
dibutuhkan untuk mendapatkan suatu 
produk yang lebih baik. Dewasa ini, 
beberapa segmen konsumen tertentu 
membutuhkan komponen yang 
mempunyai kehalusan permukaan 
tertentu dan menuntut agar komponen 
tersebut diproses dalam waktu yang 
cepat. Sebagai contoh yaitu dalam 
pembuatan cetakan mould dan dies, 
dalam pembuatan dies, kekasaran 
permukaan dari cetakan harus sehalus 
mungkin tapi dituntut untuk selesai 
dalam waktu yang cepat. Untuk itu 
optimasi parameter proses pemesinan 
pada mesin milling perlu dilakukan agar 
kekasaran permukaan yang di inginkan 
dapat dicapai dalam waktu yang paling 
singkat.  

   Akan tetapi, parameter 
proses pemesinan yang diatur 
maksimum akan menyebabkan 
kekasaran permukaan suatu produk 
menjadi tinggi dibandingkan 
pengaturan parameter yang standar, 
selain itu terjadi gesekan antara benda 
kerja dengan pahat yang akan 
menimbulkan panas, sehingga 
temperatur pahat terutama bidang aktif 
pahat akan sangat tinggi. Hal ini akan 
mengakibatkan juga terjadinya 
keausan pahat, dan jika keausan 
terjadi secara terus menerus akan 
memperbesar gaya pemotongan, 
akibatnya kualitas produk akan 
menurun. Maka usaha untuk menjaga 
agar  laju keausan pahat lebih tahan 
pada saat pemotongan adalah dengan 
pemberian pendingin pada pahat 
milling.    

Fluida pemotongan atau sering 
disebut pendingin (coolant) berfungsi 
untuk mengontrol temperatur 
pemotongan dan untuk pelumasan. 
Aplikasi fluida pemotongan adalah 
memperbaiki kualitas benda kerja 
selama mengalami proses pemotongan 
secara terus menerus oleh pahat (tool) 
dan juga berfungsi untuk memperbaiki 
umur pahat sehingga pahat akan tahan 
lama.  

Dari latar belakang diatas, maka 
penelitian yang akan di lakukan yaitu 
mengenai pengaruh variasi metode 
pendinginan pada proses end miling 
terhadap keausan pahat  High Speed 
steel (HSS) untuk pembuatan dies dan 
mould dengan tujuan apakah jenis 
variasi metode pendinginan yang 
diaplikasikan sudah pas dan tidak 
berpengaruh terhadap keausan pahat. 
 
Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang di atas maka 
tujuan dalam penelitian ini  yaitu: 
1. Mengetahui pengaruh dari metode 

pendinginan dan parameter yang 
digunakan terhadap keausan pahat 
High Speed Steel (HSS) pada 
proses end milling. 

2. Untuk mengetahui metode 
pendinginan yang paling baik 
terhadap keausan pahat  yang 
digunakan dalam proses end milling.  

3. Untuk mengetahui kondisi 
pemotongan paling optimal  dan 
minimal keausannya pada proses 
end milling. 

 
Batasan Masalah 

Agar tidak mengalami perluasan 
pembahasan pada tugas akhir ini, 
diberikan batasan-batasan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Bahan benda kerja. 

Bahan benda kerja yang digunakan 
adalah baja carbon rendah VCL 

2. Jenis pahat 
Jenis pahat menggunakan pahat 
HSS kobe 4F Ø 12 
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3. Cairan Pendingin 
Cairan pendingin yang di gunakan 
yaitu cairan pendingin minyak 
Bromus dicampur dengan air 
dengan perbandingan komposisi 1: 
10. 

4. Kecepatan makan yang digunakan 
pada penelitian ini adalah konstan. 

5. Kedalaman pemotongan dilakukan 
dengan variasi pemakanan 0,3 mm 
dan 0,6 mm. 

6. Mesin yang digunakan adalah 
mesin frais konvensional. 

7. Pemakanan benda kerja sepanjang 
12 cm. 

8. Pengukuran keausan berdasarkan 
standar iso 8688- 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Y. Su (2006), bahwa 

kondisi pendingin/ pelumas dengan 
cara pengompresian gas nitrogen 
dingin dan minyak kabut (CNGOM) 
memberikan umur pahat yang paling 
baik diantara semua kondisi pendingin/ 
pelumas yang di gunakan. Analisis 
SEM diperlakukan pada pahat untuk 
menentukan mode kegagalan pahat 
serta mekanisme yang digunakan. 
Penenteuan sisi pemberian fluida 
pemotongan adalah modus kegagalan 
yang dominan kondisi pendinginan/ 
pelumasan, termasuk pendinginan 
kering, nitrogen-minyak-kabut, CCNG 
dan CCNGOM. Berlebihan geram pada 
tepi daerah pemotongan dan 
penempatan sisi pengucuran adalah 
yang mempengaruhi atas keausan 
pahat pada kondisi pendingin dengan 
cara dibanjirkan. 

Dian wahyudi ( 2006 ), dalam 
penelitiannya tentang studi metode 
pendinginan terhadap kualitas hasil 
end milling yang menyimpulkan  bahwa 
: Kondisi yang paling baik dalam hasil 
dari proses end milling adalah pada 
Kecepatan potong (Vc) tinggi : 24,2408 
m/menit, kedalaman pemakanan (Vf)  
rendah : 0,01 mm, pada metode 
pendinginan dengan cara dikucurkan. 

 

DASAR TEORI 
Mesin frais 

Mesin frais adalah mesin yang 
paling mampu melakukan banyak 
tugas bila dibandingkan dengan mesin 
perkakas yang lain. Hal ini disebabkan 
karena  selain mampu memesin 
permukaan datar maupun berlekuk 
dengan penyelesaian yang istimewa, 
juga berguna untuk menghaluskan atau 
meratakan benda kerja sesuai dengan 
dimensi yang di kehendaki. Mesin 
miling dapat menghasilkan permukaan 
bidang rata yang cukup halus, tetapi 
proses ini membutuhkan pelumas 
berupa oli yang berguna untuk 
pendingin mata pahat milling agar tidak 
cepat aus. 
 
Bidang aktif pahat yang mengalami 
kerusakan/keausan 

Selama proses pembentukan 
geram berlangsung, pahat dapat 
mengalami kegagalan dari fungsinya 
yang normal karena berbagai sebab 
antara lain : 
a. Keausan yang secara bertahap 

membesar pada bidang aktif pahat. 
b. Retak yang menjalar sehingga 

menimbulkan patahan pada mata 
potong pahat. 

c. Deformasi plastik yang akan 
mengubah bentuk atau geometri 
pahat. 

Keausan dapat terjadi pada 
bidang geram atau bidang utama  pahat 
gambar 1. keausan di bedakan menjadi 
2 macam yaitu : 
- Keausan kawah (creater wear) 
- Keausan tepi (flank wear )  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Creater wear Flank wear 
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(sumber : journal of material and 
manufacture vol 19, 2006) 

 
Gambar 1. keausan kawah dan tepi 
 

Metode Pemberian Cairan Pendingin 
Cairan pendingin akan berfungsi 

dengan baik jika cairan ini diarahkan 
dan dijaga alirannya pada daerah 
pembentukan geram. Ada beberapa 
cara yang dipraktekkan untuk 
mengefektifkan pemakaian cairan 
pendingin, diantaranya :  
1. Manual ; Apabila mesin perkakas 

tidak dilengkapi dengan sistem 
cairan pendingin. Pada umumnya 
operator memakai kuas untuk 
memerciki pahat gurdi, tap atau frais 
dengan minyak pendingin. 

2. Dikucurkan ( flooding ) ; sistem ini 
bekerja dengan cara nozel dengan 
slang fleksibel yang terhubung 
dengan tangki sehingga cairan 
pendingin disemprotkan pada bidang 
aktif pemotongan dengan pompa 
pada mesin.  

3. Dikabutkan ; cairan pendingin 
dikabutkan dengan menggunakan 
semprotan udara dan kabutnya 
langsung diarahkan ke daerah 
pemotongan. Partikel cairan atau 
emulsi disemprotkan melalui saluran 
yang bekerja dengan prinsip seperti 
semprotan nyamuk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Diagram alir penelitian 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2. Bagan aliran proses 
eksperimen 

Bahan dan Alat 
1. Bahan 
a. Material  

Material yang digunakan pada 
penelitian ini adalah baja carbon 
rendah VCL (vanadium carbon low). 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3. Material 
b. Cairan pendingin 

Cairan pendingin yang 
digunakan dalam proses 
pengefraisan pada penelitian ini 
adalah cairan Bromus.  
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Gambar 4. Minyak bromus 

c. Pahat end mill 
Pahat frais End mill dengan jenis 

HSS kobe 4 Flut Ø 12 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Pahat end mill 
2. Alat  
a. Mesin milling 

Mesin milling konvensional type 
X81404 dengan power 3-380V 50Hz 
buatan china (Bengkel produksi solo 
techno park (STP) 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Mesin frais 
b. Tachometer 

Digunakan untuk mengetahui 
putaran mesin yang sesungguhnya 
pada mesin freis, agar di dapat data 
yang benar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7. Tachometer 

c. Kuas 
Digunakan untuk pemberian 

cairan pendingin pada proses 

pengefraisan dengan metode 
dikuas. 

 
 

 
 
 
 

Gambar 8. Kuas 
d. Kompresor 

Digunakan sebagai penyuplai 
angin/udara pada saat pada proses 
pengefraisan pada metode 
pendinginan dikabutkan. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Kompresor 
e. Alat pengkabut 

Digunakan pada metode 
pendinginan dengan dikabutkan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Pengkabut 
 

Persiapan Spesimen.  
Pembuatan spesimen pada 

penelitian ini yaitu : 
a. Memotong material benda kerja VCL 

dengan ukuran 12cm × 10cm × 5cm 
b. Memasang material pada ragum 

mesin frais dengan posisi rata dan 
kencang agar tidak berubah ketika 
proses milling dikerjakan. 

c. Meratakan muka benda kerja, 
dengan tujuan agar pada saat 
proses pengefreisan kedalaman 
pemotongan dapat sesuai yang telah 
ditentukan. 
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Proses pengefrisan 
Proses pengefreisan dalam 

penelitian ini di Bengkel Proses 
Produksi Solo Techno Park (STP) 
Surakarta. Pengefreisan dalam 
penelitian menggunakan proses 
pemakanan secara Slot cutting, yaitu 
gerakan maju satu arah dengan 
pemakanan sisi kiri dan kanan pahat 
mengenai benda kerja.  

 
Pengukuran keausan pahat 

Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini sendiri yaitu dengan 
mikroskop 3D (tiga dimensi) dengan 
merek Carton. Mikroskop ini memiliki 
ketepatan skala 0,01 mm. Dalam 
pengukuran keausan dalam penelitian 
ini adalah bagian ujung mata pisau 
pahat end mill. Bagian yang di ukur 
tingkat keausannya dari benda uji yang 
berdiameter 12 mm adalah adalah dua 
bagian yaitu bagian atas ujung mata 
pahat end mill dan bagian samping 
ujung mata pahat end mill. Yang 
dimaksut bagian atas mata pahat end 
mill yaitu bagian dari permukaan yang 
rata yang berfungsi sebagai 
pemerataan pada saat pemotongan, 
sedangkan bagian samping pahat end 
mill yaitu bagian yang berbentuk ulir 
yang berfungsi sebagai pemotongan 
untuk membuat alur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pengukuran keausan pahat 
dilaksanakan di Laboratorium Fkip 
Biologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Mikroskop 3D 
Pengukuran keausan dilakukan 

dengan cara mengukur panjang 
keausan yang terjadi, yaitu dengan 
cara mata potong sebelum terjadi 
keausan dijadikan titik acuan untuk 
memulai mengukur kemudian ditarik 
garis lurus sampai pada garis rata – 
rata bekas keausan pada bidang 
utama. (Standar iso 8688- 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Definisi pengukuran 
keausan end mill 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Data hasil percobaan 
Berdasarkan hasil pengujian keausan 
pahat end mill di peroleh hasil sebagai 
berikut : 
Tabel 1. Data hasil pengujian keausan 
pahat pada sisi samping 

 

 

 

 

 

 

 

Keausan Bagian atas Keausan Bagian samping 

Gambar 11. Bagian keausan pahat 
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Tabel 2. Data hasil pengujian keausan 
pahat pada sisi atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
 Metode 1  : Dikucurkan 
 Metode 2  : Dikabutkan 
 Metode 3  : Dikuas 
 VB1  : Panjang keausan 1 
 VB2  : panjang keausan replikasi 

 
B. Analysis of variance (ANOVA) 

1. Proses end mill pada keausan sisi  
atas pahat 

Susunan Hipotesa untuk model 
ini adalah : 
- H0=Variansi parameter 

pemotongan dan metode 
pendinginan tidak berpengaruh 
terhadap keausan pahat  

- H1=Variansi parameter 
pemotongan dan metode 
pendinginan berpengaruh 
terhadap keausan pahat  

- α=0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 14. hasil analisis desain 
faktorial 

Dari data pada gambar 13 
menunjukkan bahwa harga P-value 
variabel rpm, metode pendinginan 
berharga lebih kecil bila 
dibandingkan dengan  = 0,05, 
artinya bahwa putaran mesin, dan 
metode pendingin berpengaruh 
terhadap keausan pahat end mill 

 
2. Proses end mill pada keausan sisi 

samping pahat. 
Susunan Hipotesa untuk model 

ini adalah : 
- H0=Variansi parameter 

pemotongan dan metode 
pendinginan tidak berpengaruh 
terhadap keausan pahat  

- H1=Variansi parameter 
pemotongan dan metode 
pendinginan berpengaruh 
terhadap keausan pahat  

- α=0,05  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 15. hasil analisis desain 
faktorial 

Dari data pada gambar 14 
menunjukkan bahwa harga P-value 
variabel rpm, metode pendinginan 
berharga lebih kecil bila 
dibandingkan dengan  = 0,05, 
artinya bahwa putaran mesin, dan 
metode pendingin berpengaruh 
terhadap keausan pahat end mill 

 
 
 
 

General Linear Model: VB versus putaran mesin; kedalaman potong; 
metode pendinginan  
 
Factor              Type   Levels  Values 
putaran mesin       fixed       3  800; 1000; 1250 
kedalaman potong    fixed       2  0,3; 0,6 
metode pendinginan  fixed       3  1; 2; 3 
 
Analysis of Variance for VB, using Adjusted SS for Tests 
 
Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS      F      P 
putaran mesin        2  0,0013830  0,0013830  0,0006915  14,20  0,000 
kedalaman potong     1  0,0013876  0,0013876  0,0013876  28,48  0,000 
metode pendinginan   2  0,0011051  0,0011051  0,0005526  11,34  0,000 
Error               30  0,0014615  0,0014615  0,0000487 
Total               35  0,0053372 
 
S = 0,00697963   R-Sq = 72,62%   R-Sq(adj) = 68,05% 
 
 

General Linear Model: VB versus putaran mesin; kedalaman potong; 

metode pendinginan  

 

Factor              Type   Levels  Values 

putaran mesin       fixed       3  800; 1000; 1250 

kedalaman potong    fixed       2  0,3; 0,6 

metode pendinginan  fixed       3  1; 2; 3 

 

Analysis of Variance for VB, using Adjusted SS for Tests 

 

Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS      F      P 

putaran mesin        2  0,0016125  0,0016125  0,0008063  14,89  0,000 

kedalaman potong     1  0,0025000  0,0025000  0,0025000  46,18  0,000 

metode pendinginan   2  0,0026573  0,0026573  0,0013286  24,54  0,000 

Error               30  0,0016240  0,0016240  0,0000541 

Total               35  0,0083938 

 

S = 0,00735744   R-Sq = 80,65%   R-Sq(adj) = 77,43% 
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C. Analisa Data 
1. Bagaimana pengaruh metode 

pendingin terhadap keausan 
pahat end mill pada sisi samping 
dan atas dapat dilihat pada 
grafik berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Grafik pengaruh metode 
pendingin terhadap keausan rata-rata 
(VB) pada sisi samping pada 
kedalaman 0,3 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Grafik pengaruh metode 
pendingin terhadap keausan rata-rata 
pada sisi samping pada kedalaman 0,6 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Grafik pengaruh metode 
pendingin terhadap keausan rata-rata 
pada sisi atas pada kedalaman 0,3 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19. Grafik pengaruh metode 
pendigin terhadap keausan rata-rata 
pada sisi atas pada kedalaman 0,6 mm 
 

Dari gambar 16,17,18 dan 19 
pada keausan samping dan atas  dapat 
dianalisis bahwa metode pendingin, 
putaran mesin, dan kedalaman potong 
yang digunakan mempunyai pengaruh 
yang positif terhadap keausan, bahwa 
semakin besar putaran mesin dan 
kedalaman potong maka akan semakin 
besar keausannya sedangkan pada 
metode pendingin yang pertama yaitu 
dikucurkan memiliki nilai keausan yang 
paling rendah, metode yang kedua 
yaitu dikabutkan memiliki nilai keausan 
lebih tinggi dibanding dikucurkan, dan 
juga metode yang ketiga yaitu dikuas 
memiliki nilai keausan yang paling 
tinggi  diatas dari dikucurkan dan 
dikabutkan. Yang artinya keausan yang 
paling baik yaitu penggunaan metode 
pendinginan dengan cara dikucurkan 
(metode 1). 

 
D. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisa statistik yang 
telah dilakukan dengan sofware 
MINITAB versi 14, untuk masing-
masing variabel pemotongan memang  
berpengaruh terhadap keausan pahat 
end mill. Dari data menunjukan bahwa 
harga p-value variabel putaran mesin, 
dan metode pendinginan berharga 
lebih kecil bila dibandingkan dengan α 
= 0,05, artinya bahwa putaran mesin 
dan metode pendinginan signifikan 
berpengaruh terhadap keausan pahat 
end mill. 
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(Taufiq Rochim, 1993) batas 
kritis Keausan pahat dapat dikatakan 
aus jika keausannya berkisar diantara 
0,3 mm sampai 0,8 mm untuk pahat 
Hss. Yang berarti jika keausan sudah 
mencapai batas kritis maka pahat 
harus dilakukan pengasahan hal ini 
dikarenakan agar gaya pemotongan 
tidak terlalu tinggi dan mengakibatkan 
hasil proses end milling tidak bagus.  
Dari hasil pengujian untuk masing-
masing metode pendinginan 
menunjukan  bahwa metode yang 
digunakan mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap keausan sisi atas dan 
samping pahat, yaitu : 
 Dapat dilihat pada gambar 16, 17, 

18 dan 19 pada metode 
pendinginan 1 (Dikucurkan) 
menunjukan rata-rata keausan 
pahat (VB) pada sisi samping dan 
atas yang paling rendah, yaitu 
dengan keausan rata-rata 0,015 
mm dan 0,01125 mm. Dalam hal ini 
dikarenakan pada metode ini 
volume pelumasan dan 
pendinginan terjadi secara 
maksimal, sebagian besar volume 
cairan pendingin terkena langsung 
pada area pemotongan. Oleh 
karena itu pada metode ini 
temperatur akan menurun dan 
pemampatan geram yang terjadi 
akan mengecil, sehingga 
menurunkan gaya potong dan 
keausan pahat dapat di perlambat. 

 Dapat dilihat pada gambar 16, 17, 
18 dan 19  pada metode 
pendinginan 2 (dikabutkan) 
menghasilkan keausan pahat pada 
sisi samping dan atas yang cukup 
bagus, yaitu dengan keausan rata-
rata 0,02125 mm dan 0,0175 mm. 
Dalam hal ini dikarenakan pada 
metode ini volume pelumasan yang 
terjadi lebih rendah, karena volume 
cairan pendingin sebagian tidak 
berada pada sekitar area 
pemotongan, sehingga kurang 
mampu menurunkan rasio 

pemampatan geram., volume 
partikel-partikel cairan pendingin 
kurang bisa masuk dalam daerah 
pemotongan. Sehingga dengan 
kurangnya volume pelumasan yang 
terjadi gaya potong akan menjadi 
besar dan keausan pahat akan 
meningkat. 

 Dapat dilihat pada gambar 16, 17, 
18 dan 19 pada metode 
pendinginan 3 (dikuas) menunjukan 
rata-rata keausan pahat pada sisi 
samping dan atas yang paling 
tinggi di bandingkan dengan 
metode pendingin yang lain, yaitu 
dengan keausan rata-rata 0,0225 
mm dan 0,02125 mm. Hal ini 
dikarenakan pada metode 
pendinginan dikuas volume cairan 
pendingin yang di berikan kurang 
memberikan efek pelumasan dan 
pendinginan karena terdapat jeda 
pada saat pemberian cairan 
pendingin untuk pengolesan 
berikutnya, sehingga pahat dan 
daerah pemotongan mengalami 
kenaikan temperatur yang 
mengakibatkan kekuatan pahat 
melemah sehingga pahat lebih 
mudah aus. 

Pada variasi putaran mesin 
mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap keausan sisi atas dan 
samping pahat end mill  (gambar 16, 
17, 18 dan 19). Artinya semakin besar 
putaran mesin maka semakin besar 
pula keausan yang terjadi. Hal ini di 
karenakan pada putaran mesin yang 
semakin tinggi maka bidang gesek 
antara pahat dengan benda akan 
semakin besar sehingga 
mengakibatkan pahat lebih cepat aus. 

Pada variasi kedalaman 
pemotongan mempunyai pengaruh 
yang positif terhadap keausan sisi atas 
dan sisi samping pahat end mil 
(gambar 16, 17, 18 dan 19  ). Artinya 
semakin besar kedalaman potong 
maka akan semakin besar keausan 
yang terjadi. Hal ini dikarenakan pada 
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kedalaman potong yang tinggi akan 
mengurangi kecepatan aliran geram 
karena gesekan yang terjadi pada 
pahat dan benda kerja semakin besar, 
sehingga mengkibatkan gaya potong 
yang terjadi akan semakin besar dan 
akibatnya pahat akan lebih cepat aus. 

 
KESIMPULAN 
Dari pengamatan yang telah dilakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Semakin tinggi putaran mesin (n) 

maka keausan yang terjadi semakin 
besar, semakin besar kedalaman 
pemotongan maka semakin besar 
keausan yang terjadi. Metode 
dikucurkan memiliki nilai keausan 
yang paling baik, kemudian di ikuti 
pada metode dikabutkan dan dikuas. 

2. Metode pendinginan dalam keausan 
pahat pada sisi atas dan samping 
dari proses end milling yang paling 
baik adalah metode pendinginan 
dengan cara dikucurkan.  

3. Kondisi pemotongan yang paling 
kecil keausannya untuk pahat pada 
sisi atas dan sisi samping adalah 
pada putaran mesin (n) 800 rpm, 
kedalaman pemotongan (a) rendah 
0,3 mm, sedangkan pada kondisi 
pemotongan yang paling besar 
keausannya adalah pada putaran 
mesin 1250 rpm, kedalaman potong 
tinggi 0,6 mm, pada metode 
dikucurkan. 

Saran 
Dari penelitian yang talah dilakukan 
adapun saran yang perlu diperhatikan 
yaitu sebagai berikut : 
1. Pada saat proses end milling harus 

benar-benar menjaga prosedur 
pengoperasian mesin, penempatan 
benda kerja, agar tidak 
mempengaruhi kondisi hasil dari 
proses end milling. 

2. Pada pemberian cairan pendingin 
haruslah dijaga betul kondisi 
pendinginannya, harus tepat pada 
titik pemotongan dan juga harus 
teratur. 

3. Penggunaan pahat harus 
disesuaikan dengan kekerasan 
benda kerja. 

4. Penggunaan metode pendinginan 
dalam proses end milling dengan 
cara di kuas dan di kabutkan tidak 
disarankan untuk dinggunakan pada 
kondisi putaran tinggi dan pada 
kedalaman potong yang besar, 
karena pada metode itu akan terjadi 
keausan dengan cepat dan akan 
terjadi patah pahat. 

5. Gunakan prosedur keamanan pada 
saat pengoperasian mesin end 
milling, agar kejadian yang fatal tidak 
terjadi. 
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