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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri permesinan dewasa ini sangat pesat yang

akan ikut menunjang pengembangan kualitas hasil produk, sehingga

peranan teknologi permesinan sangat mendukung kemajuan dari industri

tersebut. Kualitas produk tentunya ada yang bermutu baik dan jelek oleh

karena itu perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan efisiensi suatu

proses produksi salah satunya pada pemakaian mesin bubut, dimana

untuk mendapatkan produk yang baik maka aspek-aspek ekonomis

merupakan factor keputusan yang dipertimbangkan untuk suatu proses

pabrikasi.

Penggunaan mesin bubut (lathe), disamping untuk keperluan

pendidikan, juga dimanfaatkan untuk keperluan industri benda kerja

maupun untuk membuat peralatan atau komponen-komponen mesin.

Penggunaan mesin bubut juga dapat dihubungkan dengan mesin-mesin

lain seperti mesin bor (drilling machine), mesin gerinda (grinding

machine), mesin frais (milling machine), mesin skrap (shaping machine),

mesin gergaji (sawing machine), dan mesin-mesin lainnya. Dalam
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perkembangannya, sesuai dengan kemajuan teknologi pembuatan

komponen logam yang lain (penuangan/casting dan proses

pembentukan/forming), proses permesinan sampai saat ini masih tetap

merupakan proses yang paling banyak digunakan (60% sampai dengan

80%) didalam membuat suatu mesin yang komplit. Dengan demikian,

tidaklah mengherankan jika sampai saat ini berbagai penelitian mengenai

proses permesinan tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk

yang dihasilkan dalam proses permesinan tersebut.(Muhammad. F, 2010)

Belakangan ini sangat banyak dilakukan penelitian tentang proses

bubut, salah satunya adalah penelitian tentang pengaruh pendinginan

pahat terhadap kekasaran permukaan  benda kerja pada proses bubut.

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhardjono (2004)

dari eksperimennya menyimpulkan bahwa untuk parameter pengujian off

time konstan (arus listrik 8 A, voltase 40 V, kedalaman pemotongan 0,5

mm, metode jet/side flushing) dan on time yang semakin naik didapatkan

nilai kekasaran permukaan semakin besar dan nilai MRR (Metal Removal

Rate) semakin naik, dan untuk on time yang konstan dan off time yang

semakin naik didapatkan nilai kekasaran permukaan yang relatif konstan

dan harga MRR semakin turun.(Suhardjono, 2004)

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas latar belakang penelitian

akan mempelajari elemen-elemen dasar pembubutan, mempelajari



3

parameter-parameter yang mempengaruhi kekasaran benda kerja pada

proses pembubutan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh sudut potong utama (Kr) terhadap hasil

kekasaran permukaan dengan tipe pemotongan oblique.

2. Untuk mengetahui pengaruh putaran mesin (n) terhadap hasil

kekasaran permukaan dengan tipe pemotongan oblique.

3. Untuk mengetahui pengaruh gerak makan (f) terhadap hasil

kekasaran permukaan dengan tipe pemotongnan oblique.

1.3. Batasan Masalah

Kekasaran benda kerja yang akan dibubut dipengaruhi oleh

bermacam-macam faktor, mengingat banyaknya faktor yang

mempengaruhi kekasaran, benda kerja yang akan dibubut,maka

dalam penelitian ini membatasi masalah agar permasalahannya lebih

terfokus. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah :

1. Material yang digunakan yaitu jenis baja ST-37 dengan diameter

16 mm dan panjang 70 mm.

2. Pahat menggunakan pahat karbida, dimana kondisi pahat

dianggap selalu sama.
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3. Tipe pemotongan menggunakan tipe pemotongan Oblique (miring).

4. Proses pembubutan menggunakan parameter potong sudut potong

(850, 900,950), putaran mesin (490 rpm, 650 rpm,950 rpm) dan

gerak makan (0,11 mm/rev dan 0,21 mm/rev).

5. Pembubutan menggunakan mesin bubut merk LA model 530x1100

buatan Taiwan dengan parameter sudut potong utama, putaran

mesin dan kecepatan makan.

6. Putaran Mesin yang keluar dari mesin diasumsikan sesuai dengan

tabel mesin.

7. Pengujian hasil percobaan menggunakan pengujian kekasaran

permukaan dengan menggunakan alat uji kekasaran Surfcorder SE

1700 buatan Jepang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan didapat beberapa manfaat, antara lain :

1. Dapat menambahkan pengetahuan akademik tentang mesin bubut

yaitu mengenai elemen-elemen dasar, cara pengoperasian, pahat,

dan optimasi proses permesinan utamanya proses bubut.

2. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya untuk

mengembangkan penelitian ini secara lebih teliti dan detail.
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3. Nantinya dalam keperluan produksi benda kerja maupun untuk

membuat peralatan atau komponan-komponen mesin akan

dihasilkan kualitas yang lebih baik dengan ukuran yang presisi.


