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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi tool path dan feed rate pada permukaan yang 

datar hasil pemesinan CNC milling Router 3 axis pada material acrylic,terhadap kekasaran permukaan yang 

dihasilkan dalam satuan (Ra) mana yang hasilnya baik. 

 

Penelitian ini menggunakan bahan acrylic dan mengunakan mesin CNC milling Router 3 axis dengan control 

mach3 proses pemesinan  dilakukan dengan variasi tool path dan variasi feed rate,dengan pengujian 

kekasaran permukaan dengan alat uji kekasaran (Roughness Tester Type TR200 dengan standar ISO). 

 

Hasil penelitian menunjukan semakin rendah feed rate yang di gunakan pada proses mesin CNC milling 

Router 3 axis dengan material acrylic menghasilkan nilai kekasaran permukaan yang semakin rendah, tingkat 

kekasaran pada proses mesin CNC milling Router 3 axis dengan material acrylic dengan variasi tool path zig-

zag,parallel spiral dan one way  dan feed rate 200,300,400 mm/min akan menghasilkan tingkat kekasaran 

antara N7 sampai dengan N8.Tingkat kekasaran permukaan paling rendah  pada tool path parallel spiral 

dengan feed rate 200 mm/min sebesar 1,178 µm dengan nilai rata-rata nilai Roughness Average (Ra) sebesar 

1,675 µm,sedangkan kekasaran permukaan paling tinggi  pada tool path one way dengan feed rate 400 

mm/min sebesar 2,555 µm dengan nilai rata-rata nilai Roughness Average (Ra) sebesar 2,482 µm.sehingga 

tingkat kehalusan yang paling bagus pada pengujian kekasaran permukaan dengan alat uji kekasaran 

(Roughness Tester Type TR200 dengan standar ISO) yaitu pada tool path parallel spiral dengan feed rate 200 

mm/min. 

 

           Kata kunci : Tool Path,Feed rate, Acrylic, CNC milling Router 3 axis, Roughness Average (Ra) . 

 

Abstracts 

           The aim of study is to determine the effect of tool path and feed rate variations on a flat surface of acrylic 

material machined by CNC milling Router 3 axis, on the surface roughness in unit of Roughness average 

(Ra). 

 

     This study used acrylic materials and CNC milling machine 3 axis Router with mach3 control. Machining 

process was conducted by varying the feed tool path and feed rate. Roughness Tester Type TR200 with ISO 

standards was used for surface roughness testing.  

 

     The results showed that the lower feed rate used in the process the lower value of surface roughness was. 

The level of roughness with variations of zig - zag, parallel spiral and one way tool path and feed rate of 

200,300,400 mm/min produced the level of roughness between the N7 until N8.The lowest value of surface 

roughness in the  parallel spiral tool path with a feed rate of 200 mm/min was at 1.178 μm with an average  

value of Roughness Average ( Ra ) was 1.675 μm , whereas the highest value of  surface roughness on the 

one way tool path with a feed rate of 400 mm / min was at 2.555 μm with an average value of Roughness 

average ( Ra ) was 2.482 μm. Hence the highest level of fineness resulted from this study that was the spiral 

tool path parallel with feed rate of 200 mm/min. 

 
Key Words : Tool Path,Feed rate, Acrylic, CNC milling Router 3 axis, Roughness Average (Ra) 
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1.PENDAHULUAN                                                                                                                             
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, mengharuskan manusia untuk berfikir kreatif 
dalam melakukan inovasi.sebagai buktinya adalah semakin maju teknologi yang dapat di gunakan untuk meringankan 
dan mempermudah pekerjaan manusia dalam menjalani aktifitas setiap harinya.Hal yang paling mendasar dari 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah semakin maju industri manufaktur, yang menyediakan 
produk-produk mesin untuk proses produksi maupun segi pendidikan baik yang bekerja secara manual maupun 
CNC (Computer Numerical Control ).  

 Dalam Proses permesinan secara manual maupun CNC (Computer Numerical Control ), tentu mampu 

melakukan proses pemesinan secara cepat dan skala yang besar dan spesifikasi geometri yang di harapkan.Namun 

pada hasil proses pemesinan sering terjadi kekasaran pada permukaan benda yang di kerjakan sangatlah berbeda. 

Kekasaran permukaan adalah salah satu penyimpangan yang disebabkan oleh kondisi pemotongan dari proses 

pemesinan. Oleh karena itu, untuk memperoleh produk bermutu berupa tingkat kepresisian yang tinggi serta 

kekasaran permukaan yang baik, perlu didukung oleh proses pemesinan yang tepat. Karakteristik kekasaran 

permukaan dipengaruhi oleh beberapa parameter pemotongan diantaranya yaitu kecepatan spindel (spindle 

speed),kedalaman potong (Depth of cut),alur pahat(Tool path), dan material benda kerjanya. 

 Karena mempunyai kelebihan  dari mesin manual/konvensional alat yang di gunakan adalah Mesin CNC 

milling router 3 axis.Mesin CNC milling router 3 axis merupakan mesin perkakas  yang di gunakan untuk melakukan 

pemotongan benda kerja dengan pahat yang berputar pada sumbunya,permukaan yang di potong baik berbentuk 

datar,sudut atau melengkung. 

 Penulis beranggapan tentang kualitas produk yang dihasilkan, dengan alur pahat (Tool path) yang 

berbeda dan Kecepatan pemakanan(Feed rate) yang berbeda dengan tipe pahat yang sama pada pengujian bahan 

Acrylic  nilai tingkat  kekasaran yang dihasilkan dari Mesin CNC milling router 3 axis  maka berbeda nilai kekasaran 

yang di hasilkan. 

2.TUJUAN 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Ada tidaknya pengaruh variasi feed rate (mm/min) terhadap tingkat kekasaran permukaan benda kerja hasil 

pemesinan Mesin CNC Milling router 3 axis melalui uji kekasaran permukaan ( Surface roughness tester ). 

2. Untuk mengetahui nilai (Ra) (µm) terbaik dari variasi alur pahat (Tool path) dan Kecepatan Pemakanan (Feed rate)  

terhadap tingkat kekasaran permukaan benda kerja hasil pemesinan Mesin CNC router Milling 3 axis melalui uji 

kekasaran permukaan( Surface roughness tester ). 

3. Untuk mengetahui nilai (Ra) (µm) yang paling bagus melalui uji kekasaran permukaan ( Surface roughness tester ) dari 

variasi alur pahat (Tool path) dan Kecepatan Pemakanan (Feed rate). 

3.BATASAN MASALAH 
Untuk menghindari melebarnya masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Material spesimen adalah acrylic tebal 8 mm,Pemil ihan bahan didasarkan karena bahan   umum 
digunakan,yang dapat di beli di pasaran . 

2. Proses pemesinan mengunakan CNC Milling router 3 axis dengan sistem control mach 3. 

3. Pahat yang digunakan adalah APLUS MEMY-0302 3*2T*50L. 

4. Parameter pemesinan terdiri atas: kecepatan putaran spindle (n) sebesar 7500 (rpm), kecepatan pemakanan (vf) 

sebesar 200 mm/min,300 mm/min,400 mm/min, kedalaman pemakanan (a) sebesar 0,5 (mm),dengan spesimen 

acrylic dengan panjang  100 mm,lebar  100 mm, dan tebal 8 mm . 

5. Alur Pahat(Tool path)  mengunakan zig-zag,parallel spiral dan one way. 

6.  Suhu ruangan pada proses pemesinan dianggap selalu konstan (25°C) 

7.  Arus output pada Mesin CNC router Milling 3 axis dianggap sesuai dengan parameter yang di input  operator. 

8. Analisis hanya dilakukan pada parameter pemesinan yang diaplikasikan.  

9. Proses pengukuran dilakukan hanya pada kekasaran permukaan.  

10.  Analisa kekasaran permukaan dilakukan pada kekasaran rata-rata (Ra). 

4.TINJAUAN PUSTAKA 

 Zubaidi,dkk.2012.Melalui analisis pada kecepatan putar dan kecepatan pemakanan kekasaran permukaan material 

FCD 40 pada mesin bubut cnc pada uji 5 spesimen dengan variasi feeding 0,05; 0,10; 0,10; 0,20 mm/rev dan 0,25 
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mm  dengan diameter material FCD 30 mm dan 5 spesimen dengan variasi rpm 700, 800, 900,1000 dan 1100 

dengan diameter material 25 mm, sedangkan pahat yang digunakan insert CNMG 120408N-UX tanpa 

pendingin.pada proses permesinan menghasilkan spesimen yang memiliki kekasaran yang berbeda pada 

pengukuran  kekasaran  material  menggunakan  alat  surface  tester TR100 dengan mengambil 12 titik daerah 

pengecekan yang berbeda dari setiap proses spesimen,pengambilan data pada setiap spesimen  didapat hasil  rata-

rata  dari  harga  Ra  dan Rt/Rz data  yang didapat bahwa terjadi peningkatan harga Ra dan Rt/Rz lebih dari 10% 

dengan penambahan 0.05 pada variasi feeding, sedangkan pada variasi rpm terjadi penurunan akan tetapi tidak 

lebih dari 10% per 100 rpm.dimana feeding dan rpm sangat berpengaruh dari tingkat kekasaran permukaan 

spesimen dan geram yang di hasilkan. 

 Hermawan,dkk.2012.Penelitian pengaruh kecepatan pemakanan dan kadar air terhadap kekasaran 

permukaan mesin CNC milling Type ZK 7040 pada material kayu jati yang komoditinya sangat diperlukan di dunia 

sebagai bahan-bahan yang di butuhkan untuk keperluan manusia diantaranya sebagai bahan bangunan,industri dan 

bahan kerajinan terutama kayu jati sangat di unggulkan di indonesia sebagai bahan kerajinan ukir.Tetapi umur kayu 

dan kadar air pada kayu sangat mempengaruhi kualitas kayu,tingkat kekeringan kayu di Indonesia masih jarang dan 

cenderung diabaikan,dari kayu bulat hasil penebangan langsung dikerjakan menjadi produk   setengah maupun 

produk akhir perilaku tersebut menimbulkan cacat-cacat   kayu  pada  produk  akhir.Dalam penelitian ini proses  

pengerjaan menggunakan mesin CNC milling dengan variasi tipe pahat yang berbeda dan kadar air pada kayu 

menghasilakn tingkat kekasaran permukaan yang berbeda pada saat pengujian dengan SURFCORDER SE-1700. 

5.LANDASAN TEORI                                                                                    
5.1 Mesin CNC Milling  

   Secara  garis  besar,  mesin  CNC  dibagi  dalam  2 (dua) macam, yaitu : mesin bubut CNC dan mesin frais/milling  

CNC dan  Mesin CNC milling dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: mesin CNC Milling TU (Training Unit) dan 

mesin CNC Milling Production. Kedua mesin CNC tersebut mempunyai prinsip kerja yang sama, namun berbeda 

dalam penggunaan dan penerapannya. 

   5.2 Pengertian Mesin CNC Milling Router 

    Mesin CNC milling router  adalah mesin perkakas dengan  sistem  control menggunakan CNC (Computer  Numerical  

Control)  gerak utama berputar dan gerak makannya dilakukan oleh alat potong atau cutter milling . Mesin  perkakas 

CNC Router 3 axis sistem kontrol PC ( Personal Computer ) Program CNC menggunakan perangkat lunak 

CAD/CAM. diubah oleh software Mach3 d a n  di kirimkan sinyal pada setiap sumbu x,y dan z melalui motor 

stepper menjadi perintah  untuk  mengoperasikan. 

 

 5.3 Pengertian Acrylic 

Acrylic adalah plastik yang didapat dari reaksi gas minyak bumi. Material ini  biasanya memiliki massa jenis yang 

ringan dan merupakan jenis plastik thermoplastik yaitu suatu perubahan kondisi yang apabila jika dinaikan 

temperaturnya maka material ini akan berubah menjadi lunak dan sebaliknya akan berubah  menjadi keras ketika 

didinginkan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya farian produk  dengan material ini yang diperuntukan untuk 

kegunaan sehari-hari di dalam kehidupan dari dasar Acrylic.  

 

5.4 Definisi Permukaan 

Permukaan merupakan suatu batas yang memisahkan benda padat dengan sekitarnya yang berasal dari kata dasar 

muka. Dalam prakteknya, bahan yang sering digunakan untuk produk kebanyakan dari logam. Kadang-kadang ada 

pula istilah lain yang berkaitan dengan permukaan yaitu profil. Istilah profil sering disebut dengan istilah bentuk. 

Profil atau bentuk yang dikaitkan dengan istilah permukaan mempunyai arti tersendiri yaitu garis hasil pemotongan 

secara normal atau serong dari suatu penampang permukaan. Dengan melihat profil ini maka bentuk dari suatu 

permukaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu permukaan yang kasar (roughness) dan permukaan yang 

bergelombang (waviness). Permukaan yang kasar berbentuk gelombang pendek yang tidak teratur dan terjadi karena 

getaran pisau (pahat) potong atau proporsi yang kurang tepat dari pemakanan (feed) pisau potong dalam proses 

pembuatannya. Setiap permukaan komponen dari suatu benda mempunyai beberapa bentuk yang bervariasi menurut 

strukturnya maupun dari hasil proses produksinya. Karakteristik permukaan tersebut ada yang bentuknya halus, 

dapat juga dalam bentuk kekasaran (roughness) maupun membentuk gelombang (waviness) seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 2.2. Bentuk-bentuk kekasaran dan gelombang pada permukaan dapat ditunjukkan pada gambar berikut. 

(Pranjono, dkk.,2013.) 
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        Gambar 1. Bentuk kasar (roughness) dan gelombang (waviness) 

 

5.5 Metrologi Konfigurasi Permukaan 

Kekasaran permukaan merupakan penyimpangan rata-rata aritmatik dari garis rata-rata permukaan. Definisi ini 

digunakan untuk menentukan harga rata-rata dari kekasaran permukaan. 

          Dalam dunia industri, permukaan benda kerja memiliki nilai kekasaran permukaan yang berbeda, sesuai 

dengan kebutuhan dari alat tersebut. Nilai kekasaran permukaan berbeda, sesuai dengan kebutuhan dari alat tersebut. 

Nilai kekasaran permukaan memiliki nilai kwalitas (N) yang berbeda. Nilai kwalitas kekasaran permukaan telah 

diklarifikasikan oleh ISO dimana yang paling kecil adalah N1 yang memiliki nilai kekasaran 0,025 µm.  

    Untuk mengetahui sebuah harga kekasaran dari suatu produk yang belum atau telah diproses membutuhkan 

suatu alat uji yang memiliki sensor hingga mencapai ukuran micro untuk mendapatkan hasil optimal dengan ukuran 

yang sangat kecil. 

     Alat ukur kekasaran permukaan adalah Roughness Tester. Setiap permukaan komponen dari suatu benda 

mempunyai beberapa bentuk yang bervariasi menurut strukturnya maupun dari hasil proses produksinya. Roughness 

atau kekasaran didefinisikan sebagai ketidakhalusan bentuk yang menyertai proses produksi yang disebabkan oleh 

pengerjaan mesin. Nilai kekasaran dinyatakan dalam Roughness Average (Ra). Ra merupakan parameter kekasaran yang 

paling banyak dipakai secara internasional. Ra didefinisikan sebagai rata-rata aritmatika dan penyimpangan mutlak 

profil kekasaran dari garis tengah rata-rata. 

      kekasaran permukaan diperoleh dari sensor pergerakan stylus berbentuk diamond untuk bergerak sepanjang 

garis lurus pada permukaan sebagai alat indicator pengukur kekasaran permukaan benda uji. Prinsip kerja dari alat ini 

adalah dengan menggunakan transducer dan diolah dengan mikroprocessor. Roughness Tester dapat digunakan di lantai di 

setiap posisi, horizontal, vertikal atau di manapun. 

      Ketika mengukur kekasaran permukaan dengan Roughness Tester, sensor ditempatkan pada permukaan dan 

kemudian meluncur sepanjang permukaan seragam dengan mengemudi mekanisme di dalam tester. Sensor mendapat 

kekasaran permukaan dengan probe tajam built-in. Instrumen roughness meter ini kompatibel dengan empat standar 

dunia yaitu ISO, DIN, ANSI, dan JIS. 

       Profil Geometric ideal adalah garis permukaan sempurna yang dapat berupa garis lurus, lengkung abusur. Profil 

terukur adalah garis permukaan yang terukur. Profil referensi/puncak/acuan merupakan garis yang digunakan 

sebagai acuan untuk menganalisa ketidak teraturan suatu bentuk permukaan. Profil alas adalah garis yang berada 

dibawah yaitu lembah. Profil tengah merupakan garis yang berada ditengah-tengah antara puncak tertinggi dan 

lembah terdalam. 

       Yang dimaksud dengan permukaan adalah suatu batas titik yang memisahkan sebuah benda  padat dengan 

keadaan disekitarnya. setiap proses pengerjaan akan menghasilkan ciri tertentu pada permukaan benda yang 

dihasilkan. Untuk mengetahui sebuah harga kekasaran dari suatu produk yang belum atau telah diproses 

membutuhkan suatu alat uji yang memiliki sensor hingga mencapai ukuran micro untuk mendapatkan hasil optimal 

dengan ukuran yang sangat kecil.  

 
         Gambar 2. Grafik Profil Permukaan.(Taufiq Rochim,2001). 

Angka yang ada pada simbol kekasaran permukaan merupakan nilai dari kekasaran permukaan aritmatik (Ra). Oleh 

SI nilai Ra telah dikelompokan menjadi 12 kelas kekasaran sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1. Nilai Kekasaran 

        
           Kelas kekasaran permukaan seperti diatas menjelaskan tentang tingkatan nilai kwalitas kekasaran permukaan, dari 

yang paling kecil atau bagus yaitu N1 yang memiliki harga Ra 0,025 µm, hingga yang paling besar atau paling buruk 

N12 yang memiliki harga Ra 50 µm. (Pranjono, dkk.,2013.) 

 
 Gambar 3. Ketidakteraturan Suatu Profil (Konfigurasi Penampang Permukaan) 

6.METODE PENELITIAN 

 

Gambar 4. Diagram alir penelitian 
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6.1 Bahan Penelitian  

   Bahan yang di gunakan adalah acrylic Bening dengan panjang dan lebar 100 mm dan tebal 8 mm. 

 

 
Gambar 5. Acrylic Bening 

 

6.2 Desain Benda Kerja 

 

Gambar 6. Desain Benda Kerja 

6.3 Tabel 2.Spesifikasiparameter  Percobaan 

 

6.4.Alur Pahat (Tool Path) Yang Di Gunakan 

     

Gambar 7. Alur Pahat(Tool Path) 

6.5 Pahat Endmill Yang Di Gunakan 

 

 

Gambar 8. Endmill APLUS MEMY-0302 3*2T*50L 
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6.6 Alat Yang Di Gunakan  

 

Gambar 9. Mesin CNC Milling Router 3 Axis ( Bengkel ruang produksi Bp. Bambang Waluyo Febriantoko, 

ST, MT ) 

6.7 Alat Pengujian 

 

Gambar 10. Alat uji Surface Roughness Tester type TR200 (Lab. CAD/CAM Fakultas Teknik UMS ) 

 

Gambar 11. Alat Fhoto Makro merek DINOLITE (Lab.Fisika Dasar Fakultas Teknik UMS ) 

7.HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Tabel 3.Waktu yang di hasilkan pada proses milling dengan stopwatch    
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7.1 Hasil Foto Makro Perbesaran 220x 

 

 

Gambar 12. Foto makro spesimen 1 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 200 mm/min dan Tool path Zig-
zag) 

 

 

Gambar 13.Foto makro spesimen 2 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 200 mm/min dan Tool path 
Parallel Spiral) 

 

 

Gambar 14. Foto makro spesimen 3 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 200 mm/min dan Tool path One 
way ) 

 

 

Gambar 15. Foto makro spesimen 4 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 300 mm/min dan Tool path Zig-
zag ) 

 

 

Gambar 16.Foto makro spesimen 5 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 300 mm/min dan Tool path 
Parallel Spiral ) 

 

Roughness 

 

Roughness 

 

Roughness 

 

Roughness 

 

Roughness 

 

Flakerss 

 

wavines 

 

Flakerss 

 

grooves 

 

Flakerss 
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Gambar 17. Foto makro spesimen 6 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 300 mm/min dan Tool path One 
Way) 

 

 

Gambar 18. Foto makro spesimen 7 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 400 mm/min dan Tool path Zig-
zag ) 

 

 

Gambar 19. Foto makro spesimen 8 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 400 mm/min dan Tool path 
Parallel Spiral ) 

 

 

Gambar 20. Foto makro spesimen 9 (Kecepatan spindle 7500 Rpm,Feed rate 400 mm/min dan Tool path One 
Way) 

7.2 Pembahasan 
 Dari pengamatan foto makro pada perbesaran 220 X pada permukaan dan  samping sisi dari spesimen, penulis juga 
memperhatikan dengan kejelian mata terhadap permukaan dan samping spesimen.dimana proses pemesinan milling 
untuk spesimen yang di hasilkan dengan alur pahat zig-zag,spiral parallel,one way dan feed rate 200,300,400 
mm/min.dengan sembilan spesimen percobaan pada foto makro dapat jelaskan bahwa,permukaan yang di hasilkan 
pada foto makro mempunyai tingkat kekasaran dan tidakteraturan yang berbeda.dan foto makro yang di hasilkan 
dari samping  mempunyai ketidakaturan dan bentuk permukaan  spesimen berbeda.Seperti pada  Spesimen 7 dan 8 
mengalami form error (kesalahan bentuk),faktor yang  disebabkan antara lain  karena lenturan dari  mesin  
perkakas,benda kerja dan pada pencekaman benda kerja.Pada spesimen 2 mengalami waviness (gelombang) faktor 
yang disebabkan adanya kesalahan bentuk  pada pisau  (pahat) potong dan posisi  senter yang  kurang tepat, 
Adanya  getaran pada waktu proses pemotongan.pada spesimen 4 dan 6 mengalami grooves 
(permukaan yang berbentuk alur ) faktor yang disebabkan bekas-bekas proses pemotongan  akibat 
bentuk  pisau  potong  yang  salah atau gerak pemakanan yang kurang tepat (feed).pada spesimen 1,3,5 dan 9 
mengalami flakers (permukaan yang berbentuk serpihan ) faktor yang di sebabkan karena tatal  (beram) pada 
proses pengerjaan terlalu banyak. 

 

Roughness 

 

Rougness 

 

Rougness 

 

Rougness 

 

grooves 

 

Form error 

eror 

 

Form error 

eror 

 

Flakerss 
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Gambar 21. Posisi uji kekasaran spesimen pada 5 titik 

  

7.3 Data Hasil Pengujian Kekasaran Permukaan 

 

 

Gambar 22. Tabel Nilai Ra spesimen dengan feed rate 200 mm/min. 

 

Huruf –A,-B,0,A,B  

adalah penunjuk 

jarak 20 mm dari 

sisi, sebagai area 

uji kekasaran 

permukaan 
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Gambar 23. Tabel Nilai Ra  spesimen dengan feed rate 300 mm/min. 

 

 

Gambar 24. Tabel Nilai Ra  spesimen dengan feed rate 400 mm/min. 
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Gambar 25.Grafik Pengaruh kecepatan pemakanan terhadap kekasaran permukaan dengan  alur pahat zig-
zag. 

 

                                 

Gambar 26.Grafik  Pengaruh kecepatan pemakanan terhadap    kekasaran permukaan alur pahat  parallel 
spiral. 

 

Gambar 27.Grafik Pengaruh kecepatan pemakanan terhadap kekasaran permukaan dengan alur pahat One 
way 
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Gambar 28.Grafik Pengaruh kecepatan pemakanan terhadap kekasaran permukaan dengan alur  pahat zig-
zag,parallel spiral, One way 

 

8.PENUTUP 

Dari data yang diperoleh, Grafik alur pahat ( Tool path) zig-zag menunjukkan bahwa yang menghasilkan nilai 
kekasaran permukaan yang  terendah adalah  pada feed rate 200 mm/min dengan nilai Ra 2,318 µm dan yang tertinggi 
pada feed rate 400 mm/min dengan nilai Ra 2,541µm. Grafik alur pahat ( Tool path) Parallel Spiral menunjukkan 
bahwa yang menghasilkan nilai kekasaran permukaan yang  terendah adalah pada feed rate 200 mm/min dengan nilai 
Ra 1,178 µm dan yang tertinggi pada feed rate 400 mm/min dengan nilai Ra 2,349 µm. Grafik alur pahat ( Tool path) 
One Way menunjukkan bahwa yang menghasilkan nilai kekasaran permukaan yang  terendah adalah  pada feed rate 200 
mm/min dengan nilai Ra 1,531 µm dan yang tertinggi pada feed rate 400 mm/min pada nilai Ra 2,555 µm .                                                                                                       
8.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan analisa pengujian serta pembahasan data yang diperoleh, dapat disimpulkan : 
1. Ada Pengaruh kecepatan pemakanan (feed rate) terhadap kekasaran permukaan.Semakin rendah kecepatan 

pemakanan (feed rate) yang di gunakan dalam pemesinan CNC Router 3 axis pada bahan acrylic menghasilkan 
angka kekasarannya yang rendah,sebaliknya  Semakin tinggi kecepatan pemakanan (feed rate) yang di gunakan 
menghasilkan angka kekasarannya yang tinggi. 

2. Ada Pengaruh alur pahat (Tool path) pada Tingkat kekasaran bahan acrylic melalui uji kekasaran permukaan (surface 
roughness tester) yaitu : 
a) Kecepatan Pemakanan (feed rate) 200 mm/min 

Hasil terbaik pada alur parallel spiral sebesar 1,178  µm dengan 
Nilai rata – rata Ra sebesar 1,675  µm. 

b) Kecepatan Pemakanan (feed   rate) 300 mm/min 
Hasil terbaik pada alur parallel spiral sebesar 2,246  µm dengan Nilai rata – rata Ra sebesar 2,315 µm. 

c) Kecepatan Pemakanan (feed rate) 400 mm/min 
Hasil terbaik pada alur parallel spiral sebesar 2,349  µm dengan Nilai rata – rata Ra sebesar 2,482 µm. 

3. Tingkat kehalusan yang paling bagus dari proses pemesinan dan pengujian kekasaran permukaan (surface roughness 
tester) yaitu pada alur parallel spiral 

      8.2 Saran 

Dari keseluruhan proses penelitian ini penulis mempunyai saran yang perlu diperhatikan, diantaranya : 

1. Dalam proses penelitian ini Untuk material uji,sebaiknya di perhatikan ukurannya sehingga dapat menghemat 

biaya. 

2. Penelitian yang dapat di kembangkan mengenai variasi-variasi lain untuk kekasaran permukaan. 
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