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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan pemakanan pada dua alur berbeda 

akibat variasi kecepatan pemakanan saat pembuatan suatu benda kerja berbahan acrylic. 

Penelitian ini membahas tentang pekerjaan pembuatan mesin CNC dengan tahapan 

awal mempersiapkan alat dan bahan mendesain dan membuat kontruksi yang sudah ditentukan 

dengan menggunakan bahan alumunium dan besi. Kemudian mempersiapkan bahan pengujian 

yaitu acrylic. Proses permesinan dilakukan dengan variasi zig-zag dan spiral sebagai 

pembanding hasil uji pembuatan produk. 

Hasil penelitian pengujian alur zig-zag diketahui kecepatan pemotongan terbesar terjadi 

pada kecepatan pemakanan 300 mm/min yaitu 34,852 m/mm. Sedangkan pada hasil pengujian 

alur spiral diketahui kecepatan terbesar terjadi pada kecepatan pemakanan 300 mm/min yaitu 

35,958. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan pemakanan, semakin besar 

kecepatan pemotongan. Diantara dua alur tersebut diketahui bahwa alur pemakanan zig-zag  

memiliki hasil kecepatan pemotongan lebih besar dari alur spiral. 

 

Kata kunci : Toolpath, CNC Router, Acrilic. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the feeding speed of  two different toolpath 

due to the feeding speed variation in the making process of the acrylic based workpiece. 

 This research discuss about the construction process of CNC machine with the early 

stage of preparing the tools and materials, and also designing and constructing the desired 

machine by using the aluminium and iron material. The next stage is preparing the acrylic 

based workpiece as the testing material. The machining process was conducted by applying 

the zig zag and spiral toolpath and the result of both toolpaths will be discussed.  

 From the test result of zig zag toolpath, it was found that the highest cutting speed 

occurs at the feeding speed of 300mm/min, that was 34.852m/mm. While from the spiral 

toolpath, it showed that the highest cutting speed occurs at the feeding speed of 300mm/min, 

that was 35.958m/mm. It can be concluded that the higher the feeding speed, the higher the 

cutting speed as well. From these two toolpath, it is determined that the zig zag toolpath has 

the higher cutting speed than that of the spiral toolpath.  

 

 

 

Key words: Toolpath, CNC Router, Acrylic. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mengharuskan manusia 

untuk berfikir kreatif dalam melakukan inovasi. Sebagai buktinya adalah semakin 

canggihnya teknologi yang dapat digunakan untuk meringankan dan mempermudah 

pekerjaan manusia dalam menjalani aktifitas setiap harinya.Hal yang paling mencolok dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah semakin canggihnya industri 

manufaktur yang menghasikan produk-produk unggulan.Contohnya pada perusahaan 

industri mesin CNC yang semakin hari semakin berkembang.  

Dalam perkembangannya mesin CNC Selama ini konsumen  beranggapan hanya 

akan membuat biaya produksi lebih tinggi dan menyebabkan kurangnya lapangan 

pekerjaan, rumit dan jika digunakan pada industri kreatif Indonesia hanya akan membuat 

membengkaknya biaya produksi hal tersebut disebabkan mahalnya harga mesin CNC, biaya 

operasional serta perawatan mesin CNC yang tinggi dan dalam pembelajaran pendidikan 

berasumsi Mesin CNC dalam bentuk dan ukuran  besar sebagai alat praktek dalam hal ini 

bahwa mesin CNC yang ukuran besar tentunya membutuhkan daya yang besar dan 

membutuhkan proses waktu yang lama . Masalah ini juga menyebabkan di dunia pendidikan 

formal CNC sangat jarang sekali di gunakan praktikum oleh peserta didik karena terkendala 

dari  sumberdaya manusia (SDM) yang mahir/menguasai dalam bidang tersebut.  

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kemajuan teknologi dengan  membuat atau 

merakit mesin CNC Router yang dikerjakan secara manual. Dengan pengerjaan yang 

mungkin ini baru pertama kali dilakukan di ligkungan sekitar kita tanpa adanya campur 

tangan dari pihak asing. Dengan mengambil komponen komponen dari dalam negri dan  
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dengan pengerjaan yang dilakukan secara manual berharap mampu bersaing dengan produk 

yang sudah ada misal mesin CNC pabrikan Cina. Bertujuan untuk membuat alat dengan 

modal yang sedikit tapi bertujuan untuk membandingkan ketelitian yang seminim mungkin.  

Setelah mesin ini jadi kita dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama 

berfokus untuk mengerjakan pekerjaan mengkalibrasi sumbu x, y, z. Lalu kelompok kedua 

berfokus pada pekerjaan menganalisa alur pahat membandingkan variasi zig zag dan spiral. 

Semua dilakukan dengan standart yang benar dan dengan keseriusan setiap anggotanya. 

Maka dalam Hal ini perlu diadakan suatu penelitian mengenai bagaimana membuat 

pekerjaan benda dengan rakitan  mesin CNC yang presisi dalam waktu yang singkat namun 

memiliki kepresisian yang tinggi. 

 

2. Landasan Teori 

2.1. Pengertian Mesin milling CNC Router 

Mesin CNC milling router adalah mesin perkakas dengan system control 

menggunakan CNC (Computerized Numerical Control)  gerak utama berputar dan 

gerak makannya dilakukan oleh alat potong atau cutter milling. 

Mesin perkakas CNC Route 3 axis sistem kontrol PC (Personal Computer) 

Program CNC menggunakan perangkat lunak CAD/CAM. Diubah oleh software 

Artsoft Mach3 dan di kirimkan sinyal pada setiap sumbu x,y dan z melalui motor 

steppermenjadi perintah untuk mengoperasikan. 

2.2. Pengertian Ball Screw 

Ball screw adalah mekanis aktuator yang menerjemahkan linier rotasi gerakan untuk 

gerakan linier dengan sedikit gesekan. Poros threaded menyediakan heliks raceway 

untuk bola bantalan yang bertindak sebagai sebuah presisi sekrup. Serta menjadi dapat 

diterapkan atau menahan tinggi dorong beban, mereka bisa melakukannya dengan 

minimum gesekan internal. Mereka dibuat untuk dekat tolerances karena itu yang 

cocok untuk digunakan dalam situasi di mana tinggi ketepatan ini diperlukan. Bola 

perakitan bertindak sebagai kacang sementara threaded poros adalah sekrup. 

2.3. Pengertian Spindle 

Di permesinan, spindle adalah sebuah mesin berputar sumbu, yang sering memiliki 

poros pada tengah mesin. Poros sendiri merupakan disebut spindle, tetapi juga, di 

shop-floor praktek, kata sering digunakan metonymically untuk merujuk kepada 

seluruh unit rotary, termasuk tidak hanya poros itu sendiri, tetapi bantalan nya dan hal 

yang melekat padanya (chuck, dll). Alat mesin mungkin memiliki beberapa jenis 

spindle, headstock dan tailstock seperti spindle di bangku bubut. Spindle ini biasanya 

utama terbesar satu. Hal yang berbau 'spindle' tanpa lebih lanjut spindle utama 

kualifikasi menyiratkan. Beberapa alat mesin high-volume khusus untuk menangani 

produksi massal telah sekelompok 4, 6, spindle utama atau bahkan lebih. Ini disebut 

mesin multispindle. 

2.4. KlasifikasiProsesFreis 

Ada bermacam-macam pisau pada mesin frais. Berikut ini jenis pisau frais adalah: 
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- Pisau silindris, pisau ini digunakan untuk menghasilkan permukaan horizontal dan 

dapat mengerjakan permukaan yang lebar dan pekerjaan berat. 

- Pisau muka dan sisi, pisau ini memiliki gigi potong di kedua sisinya. Digunakan 

untuk menghasilkan celah dan ketika digunakan dalam pemasangan untuk 

menghasilkan permukaan rata, kotak, hexagonal, dll. Untuk ukuran yang besar, 

gigi dibuat terpisah dan dimasukkan ke dalam badan pisau. Keuntungan ini 

memungkinkan cutter dapat dicabut dan dipasang jika mengalami kerusakan. 

- Slotting cutter, Pisau ini hanya memilki gigi di bagian kelilingnya dan pisau ini 

digunakanuntuk pemotongan celah dan alur pasak 

2.5. 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. Hal ini tentu saja dimungkinkan karena pada dasarnya Acrylic itu sendiri 

memiliki kelebihan diantaranya : 

a) Memiliki massa jenis rendah (1,2.10-3gr/mm 3). 

b) Tahan terhadap temperatur min 500-800 c. 

c) Tahan terhadap asam dan basa. 

d) Kadar terperatur 60 derajat tidak akan larut dalam semua bahan pelarut murni. 

Dengan kelebihan di atas sehingga bahan Acrylic sangat memungkinkan 

digunakan untuk berbagai macam aneka display, souvenir, rak, signage, frame, 

gantungan kunci, neon box dsb. 

 

2.6. Pengertian Meja Mesin 

Mesin milling CNC bisa bergerak dalam 2 sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk 

masing-masing sumbunya, meja ini dilengkapi dengan motor penggerak, ball screw 

plus bearing dan guidewayslider untuk akurasi pergerakannya. Untuk pelumasannya, 

beberapa mesin menggunakan minyak oli dengan jenis dan merk tertentu, dan 

beberapa mesin menggunakan grease. Pelumasan ini sangat penting untuk menjaga 

kehalusan pergerakan meja, dan menghindari kerusakan ballscrew, bearing atau 

guidewayslider. Untuk itu pemberian pelumas setiap hari wajib dilakukan kecuali 

mesin tidak digunakan. Meja ini bisa digerakkan secara manual dengan menggunakan 

handle eretan. 

 

2.7. Pengertian Motor Stepper 

Motor Stepper adalah perangkat elektro mekanis yang bekerja dengan mengubah 

pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor Stepper bergerak 

berdasarkan urutan pulsa yang diberikan. Karena itu, untuk menggerakkan Motor 

Stepper diperlukan pengendali Motor Stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa 

periodik. Penggunaan Motor Stepper memiliki motor DC biasa. 
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2.8. Pengertian CAD / CAM 

CAD  atau Computer Aided Design adalah suatu program computer untuk 

menggambar suatu produk yang digambarkan oleh garis-garis maupun symbol 

symbol yang memiliki makna tertentu.CAD bias berupa gambar 2 dimensi dan gambar 

3 dimensi. CAM (Computer-Aided Manufacturing) adalah proses selanjutnya dibantu 

computer setelah computer aided design (CAD). Model yang dihasilkan dalam CAD 

lalu diverifikasi untuk dapat dimasukan ke dalam perangkat lunak CAM, yang 

kemudian mengontrol mesin. 

 

2.9. Baut 

Selain sebagai pengencang, baut memiliki peranan penting bagi kerja suatu mesin atau 

alat. Yaitu utuk melakukan perhitungan pergerakan masing-masing sumbu pada mesin 

CNC ini diperlukan dasar-dasar perhitungan yang sudah menjadi standar 

internasional. Perhitungan ini akan memperkecil ketidak sesuaian (error factor) dari 

akurasi maupun komponen mesin. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

3.2. Alat dan Bahan Pendukung 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Satu set komputer 
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Gambar2.Satu set komputer 

 

2. Breakoutboard (BOB) and Power suply spindel 

Breakoutboard adalah perangkat elektronik yang menghubungkan sinyal dari 

komputer dari software mach3,output maupun input dan di hubungkan pada motor 

pengerak sumbu x,y dan z. 

Power suply spindel  adalah perangkat elektronik yang mengatur parameter putaran 

kecepatan spindel  

 
 

Gambar3.Breakoutboard  and power suply spindel CNC 

 

3. Motor Stepper 

Motor Stepper merupakan sebuah perangkat kendali yang mengkonversikan bit- bit 

menjadi posisi rotor. 

 
Gambar4 Motor Stepper 

 

 

4. Ball Screw 
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Ball screw adalah aktuator linier yang bertindak mengubah gerak putar menjadi 

gerak lurus dengan gesekan kecil yang di bantu oleh gotri dan nut dalam 

bergeraknya. 

 

 
 

Gambar5.Ball Screw 

5. Digital Tachometer 

Alat ini digunakan untuk mengukur putaran dengan kapasitas 1 – 99.999 rpm, merek 

yang digunakan “KRISBOW”. 

 
Gambar6.Digital Tachometer 

 

6. Kunci pas 

Alat kunci ini digunakan untuk memasang dan melepas baut dan sekrup cekam 

benda kerja kunci yang lainya sebagai alat bantu yang digunakan dalam penelitian. 

 
Gambar7.Kunci pas. 

 

7. Jangkasorong 

Alat ini memiliki ketelitian 0,01 mm yang digunakan untuk mengukur ketebalan 

produk. 
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Gambar8.Jangka Sorong. 

8. Dial Indikator 

Alat ini memiliki ketelitian 0,01 mm yang digunakan untuk mengukur kerataan 

posisi  dari benda kerja yang di pasang pada meja mesin. 

 
Gambar9.Dial indikator. 

 

 

9. Pahat Milling 

Alat ini memiliki ketelitian 0,01 mm yang digunakan untuk mengukur kerataan 

posisi  dari benda kerja yang di pasang pada meja mesin. 

 
Gambar 10. Pahat Mailing 

3.3. Bahan 

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

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. Hal 
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ini tentu saja dimungkinkan karena pada dasarnya Acrylic itu sendiri memiliki 

kelebihan diantaranya: 

a) Memiliki massa jenis rendah (1,2.10-3gr/mm 3). 

b) Tahan terhadap temperatur min 500-800 c. 

c) Tahan terhadap asam dan basa. 

d) Kadar temperatur 60 derajat tidak akan larut dalam semua bahan pelarut murni. 

Dengan kelebihan di atas sehingga bahan Acrylic sangat memungkinkan 

digunakan untuk berbagai macam aneka display, souvenir, rak, signage, frame, 

gantungan kunci, neon box dsb. 

 
Gambar 11. Acrylic 

 

3.3.1. Proses Pengujian Bahan Acrylic 

 

 
Gambar 12. Software mach3 

 

a) Tahapan pertama membuka aplikasi mach3 untuk memulai membuat 

pekerjaan. 
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Gambar 13. G-code sudah masuk di software mach3 

 

b) Memasukan G-code ke software mach3 untuk mengelola posisi alat serta 

mengontrol langkah demi langkah perintah selama pekerjaan yang 

sebenarnya.  

 

 

 

 
Gambar 14. Klik load G-code 

 

c) G-code di klik untuk memulai langkah demi langkah pekerjaan. 

 

 
Gambar 15. Pasang acrylic pada meja mesin 
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d) Letakan bahan pengujian yaitu acrylic, diletakan di tengah-tengah meja 

mesin CNC ditentukan juga titik tengahnya untuk memulai suatu proses 

pekerjaan. 

 

 
Gambar 16. Klik start /cycle start pada software mach3 

 

e) Klik start atau mulai pada software mach3 untuk melakukan pekerjaan 

setelah meletakan bahan uji dan menentukan poros tengah dibahan yang 

akan diuji. 

 

 
Gambar 17. Mesin CNC mulai pengoprasian 

 

f) Proses pengujian dimulai dengan menggunakan mesin CNC dan bahan yang 

diuji acrylic. 

 

 
Gambar 18. Bahan hasil pengujian 

g) Bahan sudah jadi setelah dilakukan proses pengujian. 
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Gambar 19. Data – data yang tercantum pada software mach3 

 

 
Gambar 20. Ambil data dari hasil pengoprasian untuk perhitungan 

 

4. DATA HASIL PEMBAHASAAN 

Hasil pengujian yang dilakukan untuk membandingkan kecepatan pemakanan pada bentuk 

alur zig zag maka diperoleh data yang disajikan dalam bentuk tabel 4.1 dan 4.2. Dengan 

penggunaan variasi alur pemakanan maka didapatkan data sebagai berikut : 

1. Alur Pemakanan Zig zag 

 

 
 

Gambar 12.Gambar Benda Kerja 2D 
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Gambar 13. Gambar alur pemakanan zig zag 

 

Tabel 4.1 hasil pengujian benda kerja alur pemakanan zig zag. 

Part N(rpm) Feed 

(mm/min) 

t/ waktu  

( detik ) 

t/ waktu 

(minute ) 

1 7000 200 3820 63,67 

2 7000 250 3719 61,98 

3 7000 300 3618 60,3 

 

 

 
 

Gambar 14. Grafik data hasil perbadingan waktu pada alur zig zag. 

 

                                  𝑪𝑺 =  
𝒇 .  𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝒕
 

 

                       𝑪𝑺 =
𝟐𝟎𝟎 .  𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝟔𝟑,𝟔𝟕
= 𝟐𝟏, 𝟗𝟖𝟖𝒎/𝒎𝒊𝒏 

 

𝑪𝑺 =  
𝟐𝟓𝟎 .  𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝟔𝟏, 𝟗𝟖
= 𝟐𝟖, 𝟐𝟑𝟒𝒎/𝒎𝒊𝒏 

   

𝑪𝑺 =  
𝟑𝟎𝟎 .  𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝟔𝟎, 𝟑
= 𝟑𝟒, 𝟖𝟐𝟓𝒎/𝒎𝒊𝒏 
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Tabel 4.2 Data hasil perhitungan cuting speed (kecepatan pemotongan) 

 

Part N  

( rpm 

) 

Feed  

(mm/mi

n) 

t/ 

waktu  

(minut

e) 

CS 

(m/min

) 

1 7000 200 63,67 21,988 

2 7000 250 61,98 28,234 

3 7000 300 60,3 34,825 

 

 

4.1. Pembahasan Pengujian pada Alur Zigzag 

Ditemukan hasil bahwa cutting speed terbesar terjadi pada pengujian yang 

menggunakan feeding 300 mm/min yang setelah dihitung bahwa cutting speednya 

adalah 34,825 m/min sedangkan cutting speed terkecil terjadi pada pengujian yang 

menggunakan feeding 200 mm/min diketahui cutting speednya adalah 21,988 

m/min.  

Pada pengujian ini dapat dikatakan bahwa semakin besar feeding yang 

digunakan maka pengerjaan benda kerja membutuhkan waktu yang lebih singkat. 

 

1. Alur pemakanan spiral 

Hasil pengujian yang dilakukan untuk membandingkan kecepatan 

pemakanan pada bentuk alur spiral maka diperoleh data yang disajikan dalam 

bentuk tabel 4.3 dan 4.4. dengan penggunaan variai alur pemakanan maka 

didapatkan data sebai berikuit : 

 
 

Gambar 15. Gambar Benda Kerja 2D 

 
Gambar 16. Gambar alur pemakanan spiral 
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Tabel 4.3 Data hasil pengujian pada alur pemakanan spiral 

 

Part n  

( rpm ) 

Feed  

(mm/min) 

t/ waktu  

(detik) 

t/ waktu 

(minute) 

1 7000 200 3615 60,25 

2 7000 250 3605 60,08 

3 7000 300 3504 58,4 

 

 
 

Gambar 17. Gambar grafik pada alur pemakanan spiral 

 

𝑪𝑺 =
𝒇 .  𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝒕
 

 

 

𝑪𝑺 =  
𝟐𝟎𝟎 .  𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝟔𝟎, 𝟐𝟓
= 𝟐𝟑, 𝟐𝟑𝟔𝒎/𝒎𝒊𝒏 

 

𝑪𝑺 =  
𝟐𝟓𝟎 .  𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝟔𝟎, 𝟎𝟖
= 𝟐𝟗, 𝟏𝟐𝟕𝒎/𝒎𝒊𝒏 

 

𝑪𝑺 =
𝟑𝟎𝟎 .  𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 .  𝟓𝟖, 𝟒
= 𝟑𝟓, 𝟗𝟓𝟖𝒎/𝒎𝒊𝒏 

 

Tabel 4.4 Data hasil perhitungan Cutting speed (kecepatan pemotongan) 

 

Part n  

( rpm 

) 

Feed 

(mm/min) 

t/ waktu 

(minute) 

CS 

(m/mm) 

1 7000 200 60,25 23,236 

2 7000 250 60,08 29,127 

Part1 

Part 2 

Part 3 

t/
 w

a
k
tu

 (
 d

e
ti
k
 )
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3 7000 300 58,4 35,958 

 

4.2. Pembahasan Pengujian pada Alur Spiral 

 

Ditemukan bahwa cutting speed terbesar terjadi pada feeding 300 mm/min yang 

setelah dihitung diketahui bahwa cutting speednya adalah 35,958 m/min. Sedangkan 

cutting speed terkecil terjadi pada feeding 200 mm/min dan telah diketahui cutting 

speednya adalah 23,236 m/min. 

Pada pengujian kedua ini dapat diketahui pula bahwa feediny semakin besar 

makan pengerjaan benda kerja juga membutuhkan waktu semakin singkat dan feeding 

semakin kecil waktu yang dibutuhkan akan semakin panjang.  

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Pada penelitian ini penulis mendapat kesimpulan diantaranya adalah: 

1. Pada alur pemakanan spiral didapatkan hasil pada fedding 200 mm/min 

mendapatkan cutting speednya 23,236 m/min, pada feeding 250 mm/min 

mendapatkan cutting speednya 29,127 m/min dan pada feeding 300 mm/min 

mendapatkan cutting speednya 35,958 m/min. Maka dari kesimpulan bahwa 

semakin besar feedingnya, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk 

pengejaran suatubenda kerja. 

 

2. Pada percobaan permesinan mesin CNC milling rakitan, pada hasil pengujian 

dengan benda kerja dengan ukuran yang sama mendapatkan hasil pada alur 

pemakanan zig zag didapatkan hasil pada feeding 200 mm/min didapatkan cutting 

speednya 21,988 m/min, pada feeding 250 mm/min didapatkan cutting speednya 

28,234 m/min. Pada feeding 300 mm/min didapatkan cutting speednya 

34,825m/min. Maka dari kesimpulan ini bahwa semakin besar feedignya, maka 

semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan suatu benda kerja.   

 

3. Pada pengujian dapat disimpulkan bahwa dari kedua bentuk alur pemakanan pada 

feeding yang sama mendapatkan hasil cutting speed pada alur pemakanan 

melingkar (spiral) lebih besar daripada cutting speed pada alur pemakanan zig zag 

 

5.2. Saran 

Agar pada penelitian yang akan datang dapat lebih baik maka penelitian memberikan 

saran yaitu : 

1. Pada penyetelan pahat sebaiknya spindel tidak berputar agar dapat kepresisisan 

didalam menentukan titik nol / titik referensi awal pahat. 

2. Kebersihan area pemakanan pada saat pengerjaan sebaiknya diperhatikan, karena 

area yang tidak bersih dapat menimbulkan hasil kekerasan pada benda kerja yang 

dibuat. 
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3. Setiap melakukan penelitian seharusnya menggunakan alat yang sama karena 

setiap alat mempunyai spesifikasi dan keakurasian tersendiri. 

4. Pada penelitian selanjutnya hendaknya diperpanjang dan diperluas diantaranya 

dapat meneliti keausan pahat dan kekerasan hasil benda kerja.  
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