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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di zaman sekarang ini semakin hari teknologi semakin 

berkembang. Kreatifitas masyarakat juga semakin menjadi – jadi. 

Salah satunya dibidang Modifikasi roda dua ( motor ). 

Perkembangan modifikasi saat ini kian melesat naik. Seiring 

banyaknya event modifikasi yang diselenggarakan berbagai pihak, 

dunia modifikasi kian ramai. Salah satunya di aliran motor custom     

( rakitan ). Didunia motor custom terdapat banyak aliran jenis 

modifikasi yang bagian tubuh motornya di produksi sendiri   

( handmade ). Banyak bentuk dan variasi yang dapat di produksi 

massal lalu dijual. Untuk mengoptimalkan proses produksi kita dapat 

menggunakan mesin bubut retrofit BV20. 

Bentuk dan kekasaran permukaan dari sebuah produk yang 

dihasilkan oleh mesin perkakas seperti mesin bubut memegang 

peranan yang penting. Hal ini disebabkan oleh bentuk dan 

kekasaran permukaan produk tersebut berkaitan dengan gesekan, 

keausan, sistem pelumasan dan lain-lainnya. Karakteristik 

kekasaran permukaan dipengaruhi oleh beberapa parameter 

pemotongan diantaranya yaitu kecepatan pemotongan (cutting 

speed), kedalaman potong (Depth of cut), kecepatan 

pemakanan(Feedrate), dan material benda kerjanya. 
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Karena mempunyai kelebihan  dari mesin manual/konvensional 

alat yang di gunakan adalah Mesin Bubut Retrofit BV20. Mesin Bubut 

Retrofit BV20 merupakan mesin perkakas  yang digunakan untuk 

melakukan pemotongan benda kerja dengan benda kerja yang 

berputar pada sumbunya, permukaan yang dipotong berbentuk 

silindris. 

Penulis beranggapan tentang kualitas produk yang dihasilkan, 

dengan kecepatan pemakanan ( Feedrate ) yang berbeda dan 

Kedalam pemakanan ( Depth of cut ) yang sama dengan tipe pahat 

yang sama pada pengujian bahan alumunium nilai tingkat kekasaran 

yang dihasilkan dari Mesin Bubut Retrofit BV20 maka berbeda nilai 

kekasaran yang dihasilkan. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Ada tidaknya pengaruh variasi kecepatan pemakanan

(Feedrate) terhadap tingkat kekasaran permukaan benda kerja 

hasil pemesinan Mesin Bubut Retrofit BV20 melalui uji kekasaran 

permukaan ( Surface roughness tester ). 

2. Untuk mengetahui nilai (Ra) (µm) terbaik dari variasi kecepatan

pemakanan (Feedrate) terhadap tingkat kekasaran permukaan 

benda kerja, dan untuk mengetahui (Ra) total hasil pemesinan 

Mesin Bubut Retrofit BV20 melalui uji kekasaran permukaan  

( Surface roughness tester ). 
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3. Untuk mengetahui tingkat kebisingan (dB) terendah dari variasi

kecepatan pemakanan (Feedrate) pada saat proses pembubutan 

dengan Mesin Bubut Retrofit BV20 melalui uji kebisingan (Digital 

Sound Meter). 

1.3. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat luas 

dan dunia pendidikan antara lain yaitu : 

1. Ikut berkonstribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang

manufaktur dengan mempelajari cara kerja Mesin Bubut Retrofit 

BV20 dengan control software Mach3. 

2. Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat pada 

umumnya dalam pembuatan komponen dengan Mesin Bubut 

Retrofit BV20  dan pengujian kekasaran  dengan menggunakan 

spesimen aluminium. 

1.4. Batasan Masalah 

Agar pembahasannya   tidak   terlalu   luas   dan   menyimpang  

dari permasalahan, maka lingkup penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Benda kerja

Benda kerja menggunakan aluminium dural 7075 , 

dengan panjang 49 mm dan diameter 32 mm 
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2. Proses pemesinan mengunakan mesin bubut Retrofit BV20

dengan sistem control mach 3. 

3. Pahat yang digunakan adalah insert karbida sandvick DCMT

0702. 

4. Putaran Spindel ( n )

Dalam penelitian ini putaran spindel yang di gunakan sama yaitu 

700 rpm. 

5. Kedalaman pemakanan ( a )

Kedalaman pemakanan yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah seragam : 

- a : 0.3 mm 

6. Gerak pemakanan ( f ).

Gerak pemakanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

- 𝐹1 : 10 mm/min 

- 𝐹2 : 30 mm/min 

- 𝐹3 : 60 mm/min 

7. Analisis hanya dilakukan pada parameter pemesinan yang

diaplikasikan. 

8. Proses pengukuran dilakukan hanya pada kekasaran

permukaan. 

9. Analisa kekasaran permukaan dilakukan pada kekasaran rata-

rata (Ra) 

. 
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1.5. Sistematika Penulisan Laporan 

 Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sisitematika 

sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah ,tujuan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, jurnal yang terkait serta 

buku-buku pendukung. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis 

tentang hasil riset yang didapat oleh penelitian terdahulu dan 

berhubungan dengan penelitian ini. Jurnal dan buku pendukung 

dijadikan penuntun untuk memecahkan masalah yang berbentuk 

uraian kualitatif atau model matematis. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur penelitian, penyiapan alat dan bahan, 

pembuatan benda uji, serta pengujian mekanis. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian kekasaran serta hasil dan 

pembahasan pengujian kekasaran dan pengujian kebisingan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA



6 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil 

pengujian. Dari kesimpulan ini akan diperoleh saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




