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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Kemajuan sains dan teknologi pada saat ini sudah sedemikian 

maju, namun sebagian komponen mesin yang kita perlukan sebagian 

besar masih impor. Penggunaan mesin perkakas CNC merupakan 

upaya untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin tinggi, baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. Era industrialisasi ini telah 

meningkatkan kebutuhan dan penggunaan mesin perkakas CNC 

seiring dengan permintaan produk-produk komponen mesin yang 

presisi. Mesin perkakas CNC dapat memproduksi dan memperbaiki 

komponen mesin dengan kualitas yang tergantung pada beberapa 

faktor, antara lain: kualitas geometri mesin perkakas CNC, kualitas alat 

potong, dan keahlian Operator/Programmer. 

Pada proses produksi komponen mesin yang presisi 

memerlukan tenaga operator/programmer mesin CNC yang mahir pula. 

Salah satu kelemahan dalam mengoperasikan mesin CNC antara lain 

programmer harus terlebih dahulu menentukan titik koordinat pada 

desain komponen mesin yang akan dibuat. Padahal untuk benda kerja 

yang berbentuk lekukan atau kontur seorang Programmer  harus 

menentukan titik koordinat pada setiap pertemuan kontur. Hal ini 

memerlukan wakru lama. Mesin perkakas CNC baik Production Unit 

(PU) maupun Traning Unit (TU) penggunaannya semakin meningkat 

terutama untuk membuat komponen mesin yang berpresisi tinggi 

maupun untuk keperluan pendidikan. Guna memenuhi tuntutan industri 

tersebut diperlukan sumberdaya manusia (SDM) yang 
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mahir/menguasai dalam bidang tersebut. Dalam hal ini perlu diadakan 

suatu penelitian mengenai bagaimana membuat komponen mesin 

dengan mesin perkakas CNC yang presisi dalam waktu singkat namun 

memiliki tingkat kepresisian tinggi 

 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui berapa penyimpangan terbesar dan terkecil pada 

mesin CNC ROUTER antara pemrograman manual  dengan 

pemrograman intregrasi data pada NC CAD/CAM HSMxpress. 

b. Untuk mengetahui perbandingan keakurasian mesin CNC ROUTER 

antara pemograman manual dengan pemograman intregasi data 

pada NC CAD/CAM HSMxpress. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian 

ini berkonsentrasi pada: 

a. Tipe mesin CNC yang dipakai adalah tipe ROUTER 40 X 60  dengan 

teknologi High Precision Ball Screw  and Square Rails All 3 Axis. 

b. Pengaruh pada produk atau objek setelah dilakukan proses kalibrasi 

pada x axis. 

c. Mengetahui pengaruh kalibrasi pada x axis   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat luas dan 

dunia pendidikan antara lain yaitu : 

a. Ikut berkonstribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang 

manufaktur dengan mempelajari cara kerja mesin CNC dengan tipe 

ROUTER 40 X 60 dengan teknologi High Precision Ball Screw  dan 

Square Rails All 3 Axis.                                                                                   
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b. Supaya teman – teman mahasiswa dapat mengetahui bahwa mesin 

CNC ini dapat mempermudah belajar dalam bidang manufaktur. 

c. Mampu mengembangkan proses manufaktur dalam membentuk 

suatu produk seperti proses pengeboran dan di mesin CNC ini 

proses pelubangannya dengan menggunakan bantuan mesin boor. 

d. Membantu mahasiswa dan masyarakat sekitar dalam mengetahui 

proses cara kerja mesin CNC ini terutama pada proses pengeboran. 

 

1.5 Metode Penulisan  

Untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penulisan tugas akhir 

ini, penulis melakukan:  

a. Study pustaka 

 Data-data yang diperoleh berdasarkan teori atau metode yang ada 

pada buku referensi. 

b. Survey lapangan  

 Data-data teknis diperoleh dengan melakukan survey lapangan dan 

melakukan percobaan sesuai dengan judul yang telah ditentukan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 bab dengan uraian 

sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, metode penelisan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi uraian dasar-dasar teori yang diperlukan untuk 

menunjang dalam penelitian ini.  

BAB III :  METEDOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tenantang diagram alir penelitian, langkah 

pembuatan alat serta proses yang dilakukan selama kalibrasi 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang data pengaruh Kalibrasi pada saat 

dilakuakan proses kalibrasi  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang 

mungkin bermanfaat bagi pembaca.  

 

DAFTAR PUSTAKA  

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan sumber refrensi 

dalam penelitian dari penulisan tugas akhir ini.  

LAMPIRAN  

Lampiran ini berisi tentang referensi yang menunjang dan 

berhubungan dengan penelitian. 

 

 


