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ABSTRAK 
 

 
Kuswono Yunianto 2006. Pengaruh Variasi Putaran Cekik Terhadap 

Laju Pengeboran Pada Mesin Bor Dengan Kontrol Elektropneumatik. 
Proyek Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

 
Udara bertekanan disebut juga udara terkompresi, tekanan udara 

terkompresi memiliki batas-batas tertentu. Menurut hukum alam, udara 
bertekanan memiliki energi. Pengertian dari pneumatik adalah ilmu yang 
mempelajari tentang gerakan udara yang dapat dimanfaatkan untuk dapat 
menghasilkan tenaga dan kecepatan. 

Tujuan dari pembuatan mesin bor dengan kontrol elektropneumatik adalah 
guna meningkatkan ketrampilan dan kemampuan mahasiswa yang telah 
merancang tugas akhir elektropneumatik yang sebelumnya hanya dapat diketahui 
melalui mata kuliah teori saja, memberikan masukan positif kepada pembaca 
dengan menyajikan gagasan ilmiah mengenai sistem pneumatik, mengetahui 
pengaruh varisi putaran cekik terhadap laju pengeboran. 

Komponen-komponen penyusun yang terdapat dalam mesin bor dengan 
sistem kontrol elektropneumatik terdiri dari; Unit tenaga yang mencangkup 
kompresor, tangki udara bertekanan dan air service unit ; Aktuator yang 
mencangkup silinder; Unit pengatur yang mencangkup katup-katup baik katup 
solenoid dan katup cekik serta rangkaian kontrol yang berfungsi sebagai sistem 
kontrol penggerak. 

Langkah-langkah pengambilan data dalam menganalisis pengaruh variasi 
putaran cekik terhadap laju pengeboran antara lain: hidupkan kompresor sampai 
tekanan minimal 4 bar, hidupkan rangkaian kontrol elektropneumatik (sensor-
sensor), hidupkan mesin bor, pengambilan data di lakukan masing-masing tiga 
kali percobaan. Dalam pengambilan data ini penulis mengambil variasi putaran 
cekik (flow Control) supaya diketahui kecepatan silinder pada saat pengeboran 

Mesin bor dengan kontrol elektropneumatik yang secara keseluruhan di 
rancang dan di buat oleh mahasiswa diharapkan dapat memenuhi alat peraga pada 
laboratorium pneumatik Universitas Negeri Semarang dalam mengaplikasikan 
sistem pneumatik dalam dunia industri. 
 

 

 

 

 

 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. “ Barang siapa yang berjalan di suatu jalan yang menuntut ilmu 

pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga“.  

(H. R. Bukhari dan Muslim). 

2. “ Carilah kejujuran itu walaupun kamu mengira akan celaka, tetapi 

sebenarnya selamat dan hindarilah kebohongan itu walaupun kamu 

mengira selamat namun sebenarnya celaka“. (H. R. Ibnu Abadduya) 

3. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (W.S. Rendra) 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak dan Ibu tercinta 

2. Adik-adikku yang aku sayangi 

3. Teman-teman teknik mesin D3 angkatan 2003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Udara bertekanan disebut udara terkompresi, tekanan udara terkompresi 

memiliki batas-batas tertentu. Menurut hukum alam udara bertekanan memiliki 

energi, setelah kita ketahui bahwa udara bertekanan memiliki energi maka ada 

kecenderungan kita untuk mempelajari hal tersebut. Ilmu yang mempelajari 

tentang gerakan udara yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga dan 

kecepatan disebut Pneumatik. 

Prinsip dasar penggunaan teknik pneumatik dalam industri di seluruh 

dunia dimulai pada saat industri-industri membutuhkan otomatisasi dan 

rasionalisasi rangkaian operasional secara kesinambungan untuk mempertinggi 

produktifitas  dengan harga yang murah. Industri yang berbasis produksi pasti 

memerlukan alat dan mesin untuk menunjang proses produksi, salah satunya 

adalah mesin bor sebagai suatu mesin yang berfungsi untuk mengebor atau 

membuat lubang pada plat.  

Proses kerja mesin bor terutama dalam industri membutuhkan kinerja dan 

proses yang cepat sehingga kontrol secara manual mengakibatkan hasil produksi 

menjadi lama dan mungkin terhambat, untuk menggantikan kontrol secara manual 

adalah dengan pneumatik. Seiring dengan kemajuan teknologi dibidang 

pneumatik dan untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi maka dapat 

menggunakan sistem kontrol dengan elektropneumatik. 

 



A. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul “Pengaruh Variasi Putaran Cekik Terhadap Laju 

Pengeboran Pada Mesin Bor Dengan Kontrol Elektropneumatik” adalah penulis 

ingin meneliti kecepatan batang piston pada saat pengeboran dengan memvariasi 

putaran cekik (flow control),sehingga penulis dapat mengetahui kecepatan piston 

yang cocok pada saat pengeboran. Penulis ingin mengetahui kecocokan 

perhitungan antara perhitungan teoritis dengan perhitungan secara nyata sehingga 

menambah wawasan penulis tentang pneumatik secara mendalam. 

 

B. Tujuan Yang Ingin Dicapai. 

Penulisan laporan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Variasi Putaran Cekik 

Terhadap Laju Pengeboran Pada Mesin Bor Dengan Kontrol Elektropneumatik” 

bertujuan: 

1. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kami yang telah merancang tugas 

akhir elektropneumatik yang sebelumnya hanya dapat diketahui melalui mata 

kuliah teori saja. 

2. Melatih dan mengembangkan kreatifitas dalam berfikir serta memberikan 

masukan positif kepada pembaca dengan menyajikan gagasan ilmiah 

mengenai sistem pneumatik.  

3. Mengetahui pengaruh variasi putaran cekik (Flow Control) terhadap laju 

pengeboran pada mesin bor dengan kontrol elektropneumatik. 

 

 



C. Manfaat 

Tercapainya tujuan dari pembuatan mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik diharapkan bisa memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan dan 

penggunaan. Manfaat dari pembuatan mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik antara lain : 

1. Pengoperasian kerja dari mesin bor lebih mudah dan efisien 

2. Proses pengeboran dapat menghasilkan hasil yang optimal karena daya yang 

dihasilkan besar. 

3. Dapat menghemat biaya dan tenaga yang sebelumnya dikendalikan secara 

manual 

4. Keamanan dalam pengoperasiannya lebih terjamin 

5. Memungkinkan menghasilkan efisiensi yang tinggi sehingga dapat 

memperlancar proses produksi dengan maksimal. 

6. Resiko-resiko kerusakan dan keamanan dapat diminimalisir karena sistem 

kontrol dikendalikan secara elektronik.  

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan laporan ini penulis membatasi masalah yang akan 

dibahas dan diuraikan karena adanyaketerbatasan waktu dan pengetahuan penulis. 

Materi yang terdapat dalam laporan ini dikhususkan pada pengaruh variasi 

putaran cekik terhadap laju pengeboran pada mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik. Bagian-bagian yang tidak termasuk dalam rangkaian tidak 

dibahas agar penulis lebih terfokus 



E. Metode Pengumpulan Data 

  Dalam laporan ini, metode yang kami pergunakan dalam pengumpulan 

data adalah dari berbagai sumber data yang dipercaya kebenarannya. Data-data ini 

dipergunakan untuk penyusunan laporan demi baiknya mutu laporan. Metode 

yang kami pergunakan dalam pengumpulan data yaitu: (a). Metode Interview 

yaitu : Suatu cara memperoleh data-data dengan jalan bertanya langsung pada 

dosen atau pembimbing, (b). Metode Observasi yaitu : Suatu cara memperoleh 

data-data dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung ke 

obyek dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu, (c). Metode Literatur yaitu : 

Suatu cara memperoleh data-data dengan jalan membaca buku-buku literatur. 

F. Sistematika Penyusunan Laporan  

  Sistematika penyusunan laporan Proyak Akhir dibagi menjadi tiga bab. 

Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan dan 

manfaat dari pembuatan mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik, pembatasan masalah, metode pengumpulan 

data,sistematika laporan 

b. Bab II, berisi landasan teori, cara pembuatan kontruksi dan cara kerja 

dasar-dasar perhitungan,hasil pengamatan serta pembahasan. 

c. Bab III, bagian ini adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran 

 

 



BAB II 

PENGARUH VARIASI PUTARAN CEKIK TERHADAP LAJU 

PENGEBORAN PADA MESIN BOR DENGAN KONTROL 

ELEKTROPNEUMATIK 

 

A. Landasan Teori 

Udara adalah suatu zat yang tidak asing bagi kita semua, selain 

kehadirannya sangat dibutuhkan oleh semua mahluk didunia untuk bernafas dan 

juga banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan energinya. Salah 

satu contoh pemakaiannya sudah ditemukan oleh nenek moyang beberapa abad 

yang lalu dan sampai sekarang masih digunakan adalah baling-baling untuk kipas 

angin. Tenaga yang didapat dari hembusan udara diubah menjadi tenaga (energi) 

mekanik yaitu gerak putar lewat sudu-sudu atau kincir angin kemudian tenaga 

tersebut digunakan untuk menggerakan generator listrik dan pompa air secara 

langsung. Alasan khusus udara digunakan sebagai tenaga karena harganya murah 

dan mudah didapat di atmosfir, dan juga mudah dibuang disembarang tempat 

tanpa khawatir menimbulkan pencemaran dilingkungan sekitar. 

Pneumatik berasal dari Yunani kuno yaitu Pneuma yang berarti hembusan 

(tiupan). Pneumatik adalah ilmu yang mempelajari gerakan atau perpindahan 

udara dan gejala atau fenomena udara. Dengan kata lain pneumatik berarti 

mempelajari tentang gerakan angin (udara) yang dapat dimanfaatkan untuk 

menghasilkan tenaga dan kecepatan. 



Sistem pneumatik adalah suatu sistem yang menggunakan tenaga yang 

disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan, serta dimanfaatkan untuk 

menghasilkan suatu kerja. Udara mampat ini diperoleh dari atmosfir bumi yang 

diserap kompresor dengan tekanan udara normal (0,98 bar) sampai mencapai 

tekanan yang lebih tinggi (antara 4-8 bar). Sistem pneumatik merupakan suatu 

bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar 

berupa fluida udara untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang 

dikeluarkan. Dimana fluida penghantar ini (udara) dinaikkan tekanannya oleh 

pompa pembangkit tekanan kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui selang-

selang saluran dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari slinder kerja 

yang dibangkitkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk 

gerak maju dan mundur. 

1. Sifat-Sifat Udara Bertekanan 

Kelebihan dari alat pneumatik yang sangat menonjol adalah karena udara 

dapat mengembang dengan begitu kuat dan cepat di ruangan yang sempit dalam 

waktu yang relatif singkat. Secara rinci,  sifat-sifat udara bertekanan  jika ditinjau 

dari segi:  

a. Jumlah  

 Udara ada di setiap kehidupan manusia dan tersedia secara bebas di alam 

dengan jumlah yang cukup banyak. 

b. Transport 

 Udara dengan mudah dapat dialirkan lewat pipa-pipa, bahkan pada jarak yang 

jauh tidak akan berkurang dan tidak akan kembali ke sumbernya. 



c. Penyimpanan 

 Kompresor sebagai tempat udara tidak perlu dihidupkan secara terus-menerus 

untuk medapatkan udara, karena udara dapat disimpan dalam tangki dan pasti 

tahan lama. 

d. Suhu 

 Udara terkompresi tidak terpengaruh terhadap perubahan suhu. Hal ini akan 

menjamin saat pemakaian, bahkan pada suhu yang rendah sekalipun. 

e. Tahan ledakan  

 Udara bertekanan tidak terlalu memberikan resiko terhadap letusan ataupun 

menimbulkan api, jadi jelas murah biaya perlindungan melawan bahaya 

letusan. 

f. Kebersihan 

Penggunaan udara bertekanan selalu bersih, sehingga kebocoran yang terjadi 

tidak akan menimbulkan pencemaran udara. 

g. Kecepatan 

 Udara bertekanan merupakan media kerja (fluida) yang sangat cepat. Biasanya 

udara pada peralatan pneumatik memiliki kecepatan kerja 1 m/dtk sampai 

dengan 2 m/dtk. 

h. Pengaturan 

Udara mempunyai fleksibilitas tinggi. Dengan komponen-komponen 

pneumatik, kecepatan dan daya udara dapat diubah-ubah sesuai tujuan.  

i. Keamanan 



 Alat-alat pneumatik dan bagian-bagian yang mengoperasikan dapat dipasang 

suatu pengaman pada batas kemampuan maksimum. 

Udara bertakanan dan peralatan pneumatik masih tetap juga mempunyai 

kelemahan-kelemahan antara lain :  

1) Persiapan 

Perangkat udara bertakanan memerlukan persiapan yang baik dan teliti. 

Kelembaban udara dan kotoran dapat terjaga betul sehingga komponen-

komponen pneumatik dapat tahan lama. 

2) Tenaga 

Udara bertekanan mempunyai keterbatasan tenaga. Hal ini juga tergantung 

dari kecepatan dan tekanan kerja angin itu sendiri. 

3) Kebisingan 

Udara yang keluar dari tangki akan menimbulkan suara. Pada saluran 

pembuangan perlu diberi peredam suara (silencer) untuk menghindari dan 

mengurangi kebisingan. 

4) Pembiayaan 

Ongkos penyediaan udara bertekanan masih sedikit mahal. 

2. Elemen Sistem Pneumatik 

 Elemen sistem pneumatik dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

a. Unit tenaga (energi supply) 

Udara bertekanan untuk penggunaan sistem pneumatik harus dapat 

memadai dan memiliki kualitas yang baik. Untuk menghasilkan udara bertekanan 

diperlukan unit tenaga yang berfungsi untuk membangkitkan tenaga yaitu berupa 



aliran udara mampat. Unit tenaga terdiri dari kompresor, tangki udara dan 

kelengkapannya serta unit pelayanan udara. 

1).Kompresor 

Kompresor berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan, dilengkapi 

dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan, sehingga udara dapat 

mencapai jumlah dan tekanan yang diperlukan. Pemilihan jenis kompresor yang 

digunakan tergantung dari syarat-syarat pemakaian yang harus dipenuhi, misalnya 

dengan tekanan kerja dan volume udara yang akan diperlukan. Jenis kompresor 

yang ada terdiri dari beberapa jenis, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 01: Pengelompokan Jenis Kompresor Udara 

( Suyanto,2002 : 5) 

 

 



a) Kompresor Torak Resiprokal. 

Prinsip kerja kompresor torak resiprokal hampir sama dengan motor bakar 4-

Tak, hanya ada perbedaan pada zat yang diprosesnya. Disamping itu kompresor 

ini hanya butuh dua gerakan saja yaitu gerak langkah hisap udara dan gerak 

langkah tekan. Pemasukan udara diatur oleh katup masuk dan dihisap oleh torak 

yang gerakannya menjauhi katup kemudian didesak kembali oleh torak. Pada saat 

terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil, sehingga udara luar 

akan masuk ke dalam silinder (katup masuk terbuka dan katup buang menutup). 

Pada saat mengkompresi udara yang ada di dalam silinder akan dimasukkan ke 

dalam tabung penampung, demikian seterusnya.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 02 : Kompresor Torak Resiprokal 

(Suyanto,2002 : 5) 



b) Kompresor Sekrup 

Kompresor sekrup memiliki dua rotor yang saling berpasangan atau bertautan 

(engange), yang satu mempunyai bentuk cekung, sedang yang lain berbentuk 

cembung, sehingga dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi lainnya. Kedua 

rotor itu identik dengan sepasang roda gigi helik yang saling bertautan. Jika roda-

roda gigi tersebut berbentuk lurus, maka kompresor macam ini dapat digunakan 

sebagai pompa hidrolik pada pesawat-pesawat hidrolik. Roda-roda gigi kompresor 

sekrup harus diletakkan pada rumah-rumah roda gigi dengan benar sehingga 

betul-betul dapat menghisap dan menekan fluida. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 03 : Kompresor Rotari Baling-baling Luncur 

(Suyanto, 2002 : 7) 

 

2). Penampung Udara Bertekanan 

Penampung udara bertekanan (tangki angin atau receiver) berfungsi untuk 

menstabilkan pemakaian udara bertekanan. Sebuah tangki udara harus bersifat 

memperhalus fluktuasi tekanan. Biasanya kompresor beroperasi mengisi tangki 

udara jika dibutuhkan dan tangki berfungsi sebagai cadangan udara untuk jangka 

waktu tertentu. Fungsi yang lain dari tangki udara adalah sebagai penyediaan 



udara darurat ke sistem bila tiba-tiba terjadi kegagalan pada sumber. Ukuran 

tangki udara bertekanan tergantung dari penghantaran volume kompresor (debit 

kompresor), pemakaian udara konsumen, jenis dari pengaturan siklus kerja 

kompresor dan perbedaan tekanan yang diijinkan dalam jaringan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 04 : Penampung Udara Kempaan 

(Suyanto,2002 : 14) 

 

3). Air Sevice Unit 

Unit pelayanan udara dipasang pada setiap jaringan kerja sistem 

pneumatik untuk menjamin kualitas udara bagi tiap tugas sistem pneumatik. Unit 

pelayanan udara terdiri atas : 

a). Penyaring udara 

Penyaring udara bertekanan mempunyai tugas memisahkan semua yang 

mencemari udara bertekanan yang mengalir melaluinya, sebagaimana juga 

memisahkan air yang telah terkondensasi. Udara bertekanan masuk kedalam 

mangkuk penyaring melalui lubang masukan. Tetes air dan butiran kotoran 

dipisahkan dari udara bertekanan dengan prinsip sentrifugal dan jatuh ke bagian 



bawah mangkuk penyaring. Kumpulan air yang ditampung oleh mangkuk 

penyaring harus dikeluarkan sebelum mencapai batas maksimum yang ditunjukan 

oleh mengkuk. Kalau tidak, air ini akan mengalir kembali bersama udara 

bertekanan ke dalam sistem. Untuk gambaran lebih jelas tentang penyaring udara 

bertekanan pada sistem pneumatik dapat dilihat pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 05 : Unit Pelayanan Udara 

(Suyanto, 2002 : 32) 

  

b). Pengatur tekanan udara 

 Udara yag keluar dari kompressor masih mempunyai tekanan tinggi, 

untuk mengatur tekanan udara yang akan didistribusikan ke bagian kontrol dan 

kerja digunakan suatu alat yang disebut pengatur tekanan (pressure regulator). 

Biasanya setelah udara keluar dari saringan kemudian masuk pada regulator untuk 



diatur tekanannya sampai pada batas yang diinginkan. Terdapat bermacam-macam 

regulator dengan fungsi dan kegunaanya yang berbeda, yaitu : 

1. Pengatur tekanan dengan pembuangan tanpa penganti aliran 

Tujuan alat pengatur tekanan ini adalah untuk menjaga tekanan operasi atau 

tekanan sekunder tanpa memperhatikan perubahan tekanan di saluran utama 

(tekanan primer) dan pemakaian udara.  

2. Pengatur tekanan tanpa pengganti aliran 

Fungsi dan kegunaannya sama dengan pengatur tekanan udara di atas. 

Namun demikian alat ini memiliki mempunyai kekurangan yaitu tidak ada 

pengeluaran udara saat proses berlangsung. Jika takanan pada bagian 

sekunder lebih besar maka udara bertekanan tidak dapat keluar karena tidak 

ada lubang pembuangannya. 

3. Pengatur tekanan dengan pengganti aliran. 

Pada alat ini ada pemisahan antara ruangan difragma dan lintasan aliran. 

Sebagai penghubung adalah suatu lubang semprot kecil (nozzle) pada titik 

tekanan paling rendah. Oleh karena itu merupakan jaminan balasan yang 

cepat dari pengatur tekanan. 

c). Pelumas Udara Bertekanan  

Bagian-bagian dari peralatan pneumatik yang bergerak dan menimbulkan 

gesekan memerlukan pelumasan. Untuk menjamin bagian-bagian yang saling 

bergesekan dapat bakerja san dipakai secara terus menerus maka harus diberi 

pelumasan.Untuk menjamin supaya bagian-bagian yang saling bergesekan seperti 

piston terhadap dinding silindernya dapat bekerja dan dipakai secara terus 



menerus, maka harus diberikan pelumasan yang cukup. Jumlah tertentu dari 

minyak pelumas ditambahkan ke udara bertekanan dengan memakai perangkat 

lumas sebagai lubrikator. 

 

b. Actuator 

Aktuator adalah suatu alat pneumatik yang digerakkan dan akan 

menghasilkan suatu kerja dan usaha, seperti : gerak lurus, gerak putar, dan lain-

lain. Jadi prinsipnya udara bertekanan dirubah menjadi gerakan lurus bolak-balik 

(straight line reciprocating) oleh silinder pneumatik dan gerakan putar (rotary) 

oleh motor pneumatik. Silinder pneumatik merupakan elemen kerja yang akan 

menghasilkan gerak lurus bolak-balik baik gerakan beraturan maupun yang dapat 

diatur. Silinder pneumatik dibagi dalam dua bagian yaitu : 

1) Silinder Kerja Tunggal (single acting cylinder) 

Silinder kerja tunggal digerakkan hanya dari satu sisi saja. Untuk gerak 

baliknya digunakan tenaga yang didapat dari suatu pegas yang telah terpasang di 

dalam silinder tersebut, sehingga besar kecepatannya tergantung dari pegas yang 

dipakai. Ukuran elemen ini biasanya dilihat dari besarnya diameter dan panjang 

langkahnya. Panjang langkah dari silinder kerja tunggal terbatas pada panjang 

pegas yang dipakai. Pada umumnya jenis ini mempunyai panjang langkah kira-

kira hanya 100 mm saja.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 06 : Silinder Penggerak Tunggal 

(PT. Norgantara Prima Perkasa, NORGREN PNEUMATIK, 2006) 

 

Bagian dalam silinder terdapat piston yang terbuat dari plastik atau bahan 

yang cukup fleksibel. Piston ini kebanyakan dilengkapi dengan perapat (seal) 

untuk mencegah kebocoran udara yang dipakai. Pemakaian seal dimaksudkan 

supaya perangkat torak dapat bergerak meluncur (sliding) pada silindernya dengan 

baik. 

2) Silinder Kerja Ganda (double acting cylinder) 

Silinder kerja ganda akan bekerja/bergerak maju atau mundur oleh karena 

adanya udara bertekanan yang disalurkan ke salah satu sisi dari dua saluran yang 

ada. Macam-macam silinder kerja ganda antara lain silinder berbantalan 

pelindung, silinder dengan dua sisi batang torak, silinder tandem, silinder 

mempunyai banyak posisi, silinder kejut, silinder rotari dan silinder kabel. 



 

 

 

Gambar 07 : Silinder Penggerak Ganda 

(PT. Norgantara Prima Perkasa, NORGREN PNEUMATIK, 2006) 

 

c. Katup-katup Pneumatik 

Sistem kontrol pneumatik terdiri dari beberapa komponen sinyal dan 

bagian kerja. Katup pneumatik adalah perlengkapan pengontrol ataupun pengatur,   

baik untuk mulai (start), berhenti, arah aliran, maupun tekanan aliran dari suatu 

tekanan perantara yang dibawa oleh pompa hidro atau disimpan dalam suatu 

bejana. Katup-katup pneumatik secara garis besar dibedakan menjadi 5 kelompok 

menurut fungsinya, yaitu : 

1. Katup pengarah (Directional way valves) 

Katup pengarah adalah perlengkapan yang menggunakan lubang-lubang 

saluran kecil yang akan dilewati oleh aliran udara bertekanan, terutama untuk 

mulai (start) dan berhenti (stop) serta mengarahkan aliran itu. Prinsip dari suatu 

katup pengarah adalah sebagai alat pembantu yang berkenaan untuk menjalankan 

elemen kerja. Jumlah katup-katup pengarah banyak sekali, untuk itu dapat dilihat 

ringkasan pada gambar berikut : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 08 : Ringkasan Katup Pengarah dari Macam-macam Katup Pneumatik. 

(Suyanto, 2002 : 42) 

 

Manfaat pemberian tanda-tanda dan penomoran pada lubang-lubang katup 

pneumatik adalah untuk memudahkan saat pemasangan awal atau membuat 

konstruksi baru dan untuk pengecekan karena harus melakukan perbaikan. 

2. Katup pengontrol aliran (Flow control valves) 

Katup-katup pengontrol aliran adalah peralatan pneumatik yang berfungsi 

sebagai pengatur dan pengendali aliran udara bertekanan khususnya udara yang 

harus masuk ke dalam silinder-silinder pneumatik. Ada juga aliran angin tersebut 

harus dikontrol untuk peralatan pengendali katup-katup pneumatik. Termasuk 

jenis katup-katup pengontrol aliran adalah : 

a. Katup non-balik (non-return valve) 



Adalah perlengkapan pneumatik yang istimewa karena direncanakan untuk 

menghentikan aliran udara dalam satu arah dan memberikan aliran pada arah 

lawannya atau sebaliknya. 

b. Katup-katup pengontrol aliran, yang ragamnya terdiri dari : 

1) Katup bola (shuttle valve) 

Katup ini juga disebut sebagai katup kontrol ganda (double check valve), 

katup ini menurut sistem logika dinamakan sebagai elemen OR atau logika 

OR 

2) Katup pembuangan cepat (quick-exhaust valve) 

Katup ini digunakan untuk menambah kecepatan gerak batang piston 

khususnya pada saat gerak kembali atau pada saat langkah pembuangan. 

3) Katup dua tekanan (two-pressure valve) 

Katup ini memiliki dua saluran masuk sebagai lubang untuk pemberian 

sinyal dan satu saluran keluar. Katup ini menurut sistem logika dinamakan 

sebagai elemen AND. 

c. Katup-katup pengontrol arah aliran, yang ragamnya terdiri dari : 

1) Katup pengontrol aliran dua arah (two way flow control) 

2) Katup pengontrol aliran satu arah (one way flow control) 



  

Gambar 09 : Flow Control 

(PT. Norgantara Prima Perkasa, NORGREN PNEUMATIK, 2006) 

 

3) Katup hambat bantu yang langsung terpasang pada silinder pneumatik 

dengan maksud sebagai supply air throttling (hambatan primer) dan 

dengan maksud sebagai exhaust air throttling (hambatan sekunder). 

4) Katup hambat bantu dengan mekanik penghambat yang dapat diatur atau 

distel (valve with mechanically adjustable throttle). 

 

3. Katup pengontrol dan pengatur tekanan  (Pressure control valves). 

Katup pengontrol tekanan adalah bagian atau komponen pneumatik yang 

mempengaruhi tekanan atau dikontrol oleh besarnya tekanan. Macam-macam 

katup ini terdiri dari 3 kategori yaitu : 

 Katup pengatur tekanan (pressure regulating valve) 

 Katup pembatas tekanan (pressure limiting valve) 

 Katup rangkai (sequence valve) 



4. Katup-katup kombinasi (combination valves). 

Katup kombinasi dimaksudkan sebagai sebuah katup pneumatik terpadu 

yang terdiri lebih dari sebuah katup pneumatik yang tersusun sedemikian rupa 

sehingga fungsi kerjanya menjadi spesifik.Keberadan katup-katup seperti ini 

dirancang untuk maksud-maksud tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan 

operasi di segi otomasi.  

Macam dan variasi dari katup kombinasi antara lain: katup kombinasi 

sistem blok kontrol udara (air control block) dan katup penunda waktu (time delay 

valve). Katup tunda waktu adalah kombinasi katup 3/2 dan katup pengontrol 

aliran satu arah serta tabung udara. 

5. Katup penutup (shut-off valves). 

Katup ini berfungsi sebagai pemberi atau pencegah aliran udara tekanan 

dalam variasi yang tak terbatas. Artinya, jika aliran udara memang harus 

dihentikan, maka katup akan bertindak. Tetapi jika dibutuhkan aliran kecil, maka 

katup hanya dapat dibuka sedikit saja. 

 

B. Cara Pembuatan 

Perencanaan mesin bor dengan sistem kontrol elektropneumatik dilakukan 

mulai dengan proses pembuatan meja sampai dengan konstruksi alat-alat 

pneumatik kemudian disusul dengan merangkai sistem kontrol menggunakan 

relay-relay lalu menganalisis proses kerja. Konstruksi mesin bor dengan sistem 

kontrol elektropneumatik terdiri dari mesin bor, silinder-silinder, katup-katup 

selenoid, dan control box yang didalamnya terdapat adaptor, relay, dioda, IC, 



resistor dan lain-lain, sebagai sistem kontrol penggerak silinder melalui katup 

selenoid.  

1. Proses Pembuatan 

Proses pembuatan mesin bor dengan sistem kontrol elektropneumatik 

meliputi pembuatan meja kerja, merangkai komponen-komponen pneumatik dan 

merangkai sistem hingga mesin bor dapat bergerak secara otomatis. Tahapan 

proses kerja pembuatan mesin bor dengan sistem kontrol elektropneumatik 

meliputi : 

a. Alat dan bahan 

Alat yang dipakai meliputi : 

1. Mesin gergaji 

2. Mesin gerinda 

3. Mesin bor 

4. Gergaji besi 

5. Penggaris siku 

6. Penggaris besi 

7. Las listrik 

8. Elektroda  

9. Tang 

Bahan yang digunakan, meliputi : 

1) Plat besi galvanis dengan tebal 4 mm 

2) Plat L (siku) 3/3 

3) Cat dan theener 



b. Pembuatan dudukan silinder bor 

Proses pembuatan dudukan silinder meliputi : 

1) Pemotongan plat besi galvanis dengan panjang 20 cm dan lebar 4.5 cm 

2) Mengebor plat sebagai tempat dudukan silinder 

3) Mengelas plat tersebut pada bagian atas mesin bor 

c. Pembuatan meja 

Proses pembuatan meja meliputi langkah-langkah sebagai berikut 

1) Memotong plat besi galvanis dengan panjang 70 cm dan lebar 48 cm 

2) Memotong plat siku dengan panjang 75 cm, 4 buah  

3) Memotong plat siku dengan panjang 48 cm, 6 buah 

4) Memotong plat siku dengan panjang 70 cm, 3 buah 

5) Mengelas plat yang diukur sesuai gambar 

6) Mengelas plat untuk penopang meja 

7) Mengebor alas meja sebagai tempat komponen pneumatik 

8) Menggerinda hasil pengelasan 

9) Memasang mur baut pada meja 

10) Mengecat meja kerja 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Konstruksi meja 

 
d. Proses perakitan komponen pneumatik 

Proses perakitan komponen pneumatik merupakan proses pemasangan 

komponen pneumatik yang akan dipasang pada meja sebagai bagian dalam 

rangkaian pneumatik. Perakitan kompenen pneumatik dimulai dari pemasangan 

mesin bor, pemasangan silinder cekam, pemasangan tempat pencekam benda 

kerja, pemasangan katup solenoid, pemasangan control box, dan pemasangan 

regulator. Selain itu dilakukan juga pemasangan sensor-sensor pada tempat 

pencekam benda kerja sebagai sistem sinyal yang nantinya aliaran sinyal tersebut 

bekerja bersama relay sebagai input bagi kumparan solenoid. Berikut merupakan 

gambar proses perakitan komponen mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Perakitan Komponen 

2. Konstruksi Mesin Bor dengan Sistem Kontrol Elektropneumatik 

Konstruksi mesin bor dengan sistem kontrol elektropneumatik merupakan 

komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian mesin bor dengan sistem 

kontrol elektropneumatik. Konstruksi tersebut meliputi : 

a) Aktuator 

Aktuator adalah suatu alat pneumatik yang digerakkan dan akan 

menghasilkan suatu kerja dan usaha. Aktuator dalam mesin bor dengan sistem 

kontrol elektropneumatik semuanya merupakan silinder kerja ganda, yang terdiri 

dari silinder yang dirakit pada mesin bor dan silinder yang berfungsi mencekam 

benda kerja. 

Spesifikasi silinder yang dirakit pada mesin bor 

- Merk   : FESTO 

- Diameter    : 58 mm 

- Diameter piston  : 20 mm 

- Panjang tangkai piston  : 100 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Silinder yang dirakit pada Mesin Bor 

Spesifikasi silinder pencekam 

- Merk   : FESTO 

- Diameter    : 35 mm 

- Diameter piston  : 12 mm 

- Panjang tangkai piston  : 26 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Silinder Pencekam 



b) Katup solenoid 

Katup solenoid yang digunakan pada unit ini adalah katup berpenandaan 

5/2-way yang digerakkan dan dikontrol secara elektrik dari satu sisi, disebut 

monostable electric distributor. Pengontrol elektrik tersebut sering disebut 

sebagai solenoid yang artinya suatu kumparan (lilitan) yang dapat menimbulkan 

magnet. Katup pneumatik ini diaktifkan secara elektrik. Karena solenoid-nya 

hanya satu maka biasa disebut juga single solenoide. Untuk mendapatkan 

hubungan udara bertekanan dari lubang 1 ke lubang 4, maka solenoid (Y1) harus 

diaktifkan secara terus-menerus. Pelaksanaanya nanti harus menggunakan bantuan 

sebuah saklar magnet (relay) dan sistem rangkaiannya terkunci (latching circuit) 

atau termemori (storage circuit). Katup solenoid pada unit ini berjumlah dua yaitu 

masing-masing untuk silinder pencekam dan silinder yang dirakit pada mesin bor 

(silinder bor). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Katup Pneumatik Sistem Luncur Berpenandaan 5/2-way Dikontrol 

secara Elektrik dari Satu Sisi (monostable electric distributor) 

 

 



c) Flow control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Skematis Katup Hambat Bantu (Throttle Orifice Relief Valve) sebagai 

Supply Air Throttling (Hambatan Sekunder) 

(Suyanto, 2002 : 64) 

 

Katup pengontrol aliran (flow control) adalah peralatan pneumatik yang 

berfungsi sebagai pengatur dan pengendali aliran udara bertekanan (pengendali 

angin) khususnya udara yang harus masuk ke dalam silinder-silinder pneumatik. 

Pada saat udara bertekanan masuk ke dalam silinder pneumatik maka volume atau 

jumlah aliran udara sebanyak apa adanya sehingga gerakan batang piston pergi 

(Go+) akan cepat karena udara tidak melewati bagian katup yang sempit. 

Sebaliknya, saat gerak piston pulang atau kembali(Go-) maka proses pembuangan 



udara akan melewati bagian katup yang dipersempit (throttling). Akibatnya gerak 

batang piston akan menjadi pelan-pelan atau lebih pelan dari gerak pergi 

d) Rangkaian kontrol (control box) 

Rangkaian kontrol (control box) merupakan komponen yang sangat 

penting dalam komponen mesin bor dengan sistem kontrol elektropneumatik 

karena merupakan otak pengendali dari sistem pneumatik. Control box berfungsi 

sebagai pengendali sensor-sensor yang bekerja berdasarkan kondisi operasi yaitu 

apabila sensor terputus disebabkan oleh benda kerja maka sensor tersebut 

mengirimkan sinyal berupa tegangan yang selanjutnya membangkitkan 

kemagnetan pada solenoid sehingga membuka aliran udara bertekanan yang 

selanjutnya udara bertekanan menekan silinder untuk bekerja.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Control Box 

Rangkaian kontrol pada unit ini terdiri dari relay-relay, resistor sebagai 

hambatan, dioda sebagai penyearah arus, IC sebagai pengendali sistem, transistor 

dan sebagainya. Berbagai macam komponen dalam rangkaian kontrol ini bekerja 

satu sama lain yang akhirnya sistem dapat bekerja secara urut dan baik sehingga 



operasi kerja dari sistem elektropneumatik dapat berjalan dan diharapkan 

menghasilkan efisiensi produksi yang optimal dengan mengurangi tingkat 

kesalahan yang sebelumnya dikendalikan secara manual.  

e) Mesin bor 

Mesin bor pada konstruksi mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik merupakan komponen pendukung yang berfungsi sebagai mesin 

produksi yang mana gerakan naik turun mesin bor dikontrol oleh silinder 

pneumatik dan gerakan tersebut di desain secara otomatis dengan sistem kontrol 

elektropneumatik. Pada mesin bor ini di rancang agar silinder dapat di aplikasikan 

sesuai efisiensi penggunaan sehingga silinder diletakkan diatas katrol mesin bor 

atau tepat diatas silinder mata bor. Peletakan sendiri dibuat penyangga diatas 

mesin bor sebagai tempat dudukan silinder. Kendala serta resiko dari konstruksi 

ini mungkin dapat menimbulkan suara kasar ketika proses pengeboran bekerja 

akibat gesekan antara perpanjangan tangkai piston dan lubang katrol mesin bor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Mesin Bor 



Spesifikasi mesin bor 

Merk    : West Lake Machine 

Model   : ZHX – 13 

Kapasitas   : Φ 13 mm 

Range of Speed :  

Range of speed            (r/mm) 

1 515 

2 915 

3 1430 

4 1950 

5 2580 

 

3. Cara Kerja 

Ketika sistem kontrol diaktifkan dan apabila semua sensor terhubung dengan tepat 

maka tombol S0 (normally open) terhubung, akibatnya arus ± 24 V mengalir dan 

lampu tombol menyala. Bersamaan dengan itu pula saluran 1 akan aktif , 

akibatnya relay K1 juga aktif. Aktifnya relay K1 mengakibatkan saluran 2 

menjadi terhubung sehingga kumparan 1Y menjadi aktif. Aktifnya kumparan 1Y 

mengakibatkan katup 5/2-way A1 bergeser ke kanan sehingga udara dari 

kompresor akan mengalir dari lubang katup 1 ke lubang katup 4 menuju silinder 

cekam sehingga silinder maju (A+). Silinder A (cekam) maju memutus 

(mengaktifkan) sensor S1 sehingga menyebabkan relay K2 aktif. Aktifnya relay  

 



GERAKAN AKTUATOR : A+, B+, B-, A- 

MESIN BOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Diagram Rangkaian Kerja Mesin Bor dengan Sistem Kontrol 

Elektropneumatik 



K2 juga menghubungkan (mengaktifkan) sensor S2 sehingga saluran 3 aktif dan 

menyebabkan kumparan Y2 juga aktif. Aktifnya kumparan Y2 meyebabkan katup 

B1 bergeser ke kanan sehingga udara dari kompresor akan mengalir dari lubang 

katup 1 ke lubang katup 4 menuju silinder B (bor) sebelah kiri sehingga silinder 

bor maju/turun (B+). Silinder B maju/turun memutuskan sensor S2 akibatnya 

relay K2 tidak aktif. Tidak aktifnya relay K2 menyebabkan kumparan Y2 juga 

tidak aktif sehingga return spring pada katup B1 aktif, akibatnya udara dari 

kompresor mengalir ke saluran 2 menuju silinder B (bor) sebelah kanan menekan 

silinder kembali ke sebelah kiri akibatnya bor bergerak ke atas (B-). Apabila 

tombol start (S0) off  maka relay K1 juga tidak aktif dan lampu tombol mati, 

sehingga mengakibatkan kumparan 1Y juga tidak aktif. Akibatnya return spring 

pada katup A1 aktif sehingga udara dari kompresor mengalir ke saluran 2 menuju 

silinder A (cekam) sebelah kanan menekan silinder A (cekam) kembali ke kiri 

sehingga silinder cekam kembali (A-). Pada cara kerja ini rangkaian kontrol harus 

selalu aktif dan sensor-sensor harus terhubung dengan tepat, apabila sensor tidak 

terhubung dengan tepat maka sistem tidak akan bekerja. 

   

C. Dasar-dasar Perhitungan 

1.  Langkah Pengambilan Data 

Sebelum pengambilan data dimulai perlu disiapkan bahan/alat yang 

mendukung dalam pelaksanaan pengambilan data tersebut adalah: 

a. Kompresor 

b. Manometer 



c. Stop Watch 

d. Benda Kerja 

Langkah-langkah pengambilan data. 

1) Hidupkan kompresor sampai tekanan minimal 4 bar 

2) Hidupkan rangkaian kontrol elektropneumatik(sensor-sensor) 

3) Hidupkan mesin bor 

4) Pengambilan data di lakukan masing-masing tiga kali percobaan 

Dalam pengambilan data ini penulis mengambil variasi putaran cekik (flow 

Control) supaya diketahui kecepatan silinder pada saat pengeboran. 

2. Perhitungan debit udara dan kecepatan udara secara teoritis 

Kecepatan adalah besaran vektor jika benda dalam waktu (t)  mengalami 

perpindahan atau jarak (s). 

V= Kecepatan = 
Waktu
Jarak  = 

t
s  

Diketahui : 

Diameter Silinder (D)  = 58  mm = 0,058 m 

Diameter Batang Torak (d) = 20  mm = 0,020 m 

Langkah Maksimal (S)  =100  mm =0,100 m 

Tekanan udara  (Pe)  = 4 bar 

Banyaknya langkah   = 1 

Dengan data  yang diketahui diatas, maka kecepatan maju torak dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Perhitungan debit udara dan kecepetan udara secara Teoritis 



V = 
A
q

 

q  : Banyaknya udara yang diperlukan (liter / menit) 

A  : Luas penampang (m2) 

A = 
4

)( 2Dπ  

q = 2 A .S.n .
Patm

PatmPe )( +  

    = 2 
4

)( 2Dπ  .S.n.
Patm

PatmPe )( +   

    = 2 
4

)058,0(14,3 2

.0,1.1
1

)14( +  

          = 2 x 0,0026 x 0,4 m3/mnt 

          = 0,00208 m3/ mnt 

          = 2,08 dm3 /mnt≈2,08 ltr/mnt  

    

 Vmaju = 
A
q

 

      =  
2

3

0026,0
/00208,0

m
mntm  

  = 0,8 m/mnt  

   = 0,013 m/dtk 

 

Perhitungan kecepatan dan debit udara secara Faktual 

V = 
t
S  



V   : Kecepatan torak (m/detik) 

S  : Langkah Maksimal (m) 

t  : Waktu yang ditempuh (detik) 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil 

Hasil pengamatan tentang kecepatan laju pengeboran dengan variasi 

putaran cekik dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Hasil Pengamatan Variasi Putaran Cekik 

Waktu yang diperlukan (detik) Variasi 

putaran I II III 

Rata-rata 

1 3,86 4,37 4,59 4,27 

2,5 2,43 2,34 2,80 2,52 

4 1,65 1,63 1,64 1,64 

5,5 1,52 1,54 1,58 1,54 

7 0,83 0,94 0,89 0,82 

8,5 0,72 0,76 0,78 0,75 

 

a.  Perhitungan kecepatan dan debit udara pada 1 putaran  

Diketahui : 

S = 35 mm=0,035 m 

D = 58 mm=0,058 m 

t  =4,27 dtk 

Vmaju =
t
S  



         =
27,4
035,0     

         = 0,0081 m/dtk 

Qmaju = V.A 

          = V. 
4

)( 2Dπ . 

     =0,0081 x 
4

)058,0(14,3 2

  

    =0,0081x 0,0026 

    = 0,0000211 m3/dtk 

    = 1,26 ltr/mnt 

 

b. Perhitungan kecepatan dan debit udara pada 2,5 putaran  

Diketahui : 

S = 35 mm=0,035 m 

D = 58 mm=0,058 m 

t  =2,52  

 

Vmaju =
t
S  

         =
52,2
035,0  

  = 0,0138 m/dtk 

 

Qmaju = V.A 



          = V. 
4

)( 2Dπ  

    = 0,0138 x
4

)058,0(14,3 2

   

    = 0,0138 x 0,0026 

    = 0,0000359 m3/dtk 

    = 2,154 ltr/mnt  

c. Perhitungan kecepatan dan debit udara pada 4 putaran  

Diketahui : 

S = 35 mm=0,035 m 

D = 58 mm=0,058 m 

t  =1,64  

Vmaju =
t
S  

         =
64,1
035,0  

   = 0,0213 m/dtk  

Qmaju = V.A 

         = V. 
4

)( 2Dπ
 

   = 0,0213 x 
4

)058,0(14,3 2

  

   = 0,0213 x 0,0026   

  = 0,0000554 m3/dtk 

  = 3,324 ltr/mnt 



d. Perhitungan kecepatan dan debet udara pada 5,5 putaran 

Diketahui :  

S = 35 mm=0,035 m 

D = 58 mm=0,058 m 

t  =1,54  

Vmaju =
t
S  

         =
54,1
035,0  

   = 0,0227 m/dtk  

Qmaju = V.A 

          = V. 
4

)( 2Dπ  

    = 0,0227x 
4

)058,0(14,3 2

 

    = 0,0227 x 0,0026 

    = 0,000059 m3/dtk 

    = 3,54 ltr/mnt 

 

e. Perhitungan kecepatan dan debet udara pada 7 putaran  

Diketahui : 

S = 35 mm=0,035 m 

D = 58 mm=0,058 m 

t  =0,82  



Vmaju =
t
S  

         =
82,0
035,0  

   = 0,0426 m/dtk 

Qmaju = V.A 

          = V. 
4

)( 2Dπ  

           = 0,0426 x 
4

)058,0(14,3 2

 

          = 0,0426 x 0,0026 

          = 0,0001108 m3/dtk 

          = 6,648 ltr/mnt    

 

f. Perhitungan kecepatan dan debet udara pada 8,5 putaran  

Diketahui : 

S = 35 mm=0,035 m 

D = 58 mm=0,058 m 

t  =0,75  

Vmaju =
t
S  

         =
75,0
035,0  

   = 0,0466 m/dtk 
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     = 0,0466 x 0,0026 

     = 0,0001212 m3/dtk 

     = 7,272 ltr/mnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pengambilan data dapat di gambarkan dengan grafik bahwa 

dengan putaran cekik 1 putaran waktu yang digunakan 4,27 detik, putaran cekik 

2,5 putaran waktu yang digunakan 2,52 detik, putaran cekik 4 putaran waktu yang 

diperoleh 1,64 detik,  putaran cekik 5,5 putaran waktu yang digunakan sampai 

1,54 detik, putaran cekik 7 waktu yang digunakan 0,82 detik, putaran cekik 8,5 

waktu yang digunakan 0,75. Jadfi semakin kecil putaran cekik maka waktu yang 

di tempuh semakin lama. 
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Dari hasil pengambilan data dapat di gambarkan dengan grafik bahwa 

dengan putaran cekik 1 putaran kecepatan yang dihasilkan 0,0081 m/dtk, putaran 

cekik 2,5 putaran kecepatan yang dihasilkan 0,0138 m/dtk, putaran cekik 4 

putaran kecepatan yang dihasilkan 0,0213 m/dtk, putaran cekik 5,5 putaran 

kecepatan yang dihasilkan 0,0227 m/dtk, putaran cekik 7 putaran kecepatan yang 

dihasilkan 0,0426 m/dtk, putaran cekik 8,5 putaran kecepatan yang dihasilkan 

0,0466 m/dtk.. Jadi semakin besar putaran cekik maka kecepatannya semakin 

cepat. 

 

 

 

 

 

 

 



Dari hasil pengambilan data dapat di gambarkan dengan grafik bahwa 

dengan putaran cekik 1 putaran debit yang digunakan sampai 1,26 ltr/mnt, putaran 

cekik 2.5 putaran debit yang digunakan sampai 2,154 ltr/mnt, putaran cekik 4 

putaran debit yang digunakan sampai 3,324 ltr/mnt, putaran cekik 5,5 putaran 

debit yang digunakan sampai 3,54 ltr/mnt, putaran cekik 7 putaran debit yang 

digunakan sampai 6,648 ltr/mnt, putaran cekik 8,5 putaran debit yang digunakan 

sampai 7,272 ltr/mnt. Jadi semakin besar putaran cekik maka semakin besar pula 

debit yang di gunakan. 

 

2. Pembahasan 

Setelah mendapat dan melakukan pengolahan data hasil pengujian 

terhadap kecepatan laju pengeboran pada mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik, diperoleh analisa data sebagai berikut: 

a. Waktu yang dibutuhkan untuk kecepatan laju pengeboran dipengaruhi 

berbagai variasi putaran cekik. Pada putaran cekik 1 putaran, waktu yang di 

butuhkan adalah 4,24 dtk, pada putaran cekik 2 putaran, waktu yang 

dibutuhkan adalah 2,52 dtk,  pada putaran cekik 4 putaran, waktu yang 

dibutuhkan adalah 1,64 dtk,  pada putaran cekik 5,5 putaran, waktu yang 

dibutuhkan adalah 1,54 dtk,  pada putaran cekik 7 putaran, waktu yang 

dibutuhkan adalah 0,82 dtk,  pada putaran cekik 8,5 putaran, waktu yang 

dibutuhkan adalah 0,75 dtk. 

b. Semakin besar variasi putaran cekik maka kecepatan laju pengeboran dan 

debit udara semakin besar 



c. Dari pengamatan secara visual pada lapangan semakin besar kecepatan laju 

pengeboran maka  semakin kecil keselamatam kerja terhadap benda kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Setalah melakukan uji coba pada mesin bor dengan sistem kontrol 

elektropneumatik dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penggunaan mesim bor dengan sistem kontrol elektropneumatik dapat 

digunakan pada industri-industri guna meningkatkan efisien kerja. 

2. Kurangnya pelumasan dan perawatan pada komponen pneumatik 

mengakibatkan komponen tidak bisa bekerja secara maksimal. 

3. Pada saat pengeboran pada variasi putaran cekik (1 putaran, 2,5 putaran, 4 

putaran, 5,5 putaran, 7 putaran, 8,5 putaran) diperoleh waktu masing-masing 

4,27 dtk, 2,52 dtk, 1,64 dtk, 1,54 dtk, 0,82 dtk, 0,75 dtk. 

4. Semakin besar variasi putaran cekik (8,5 putaran) yang dipakai maka semakin 

tinggi kecepatannya (0,0466 m/dtk) dan semakin besar debit udara (7,272 

ltr/mnt) yang digunakan 

5. Variasi putaran cekik yang cocok pada saat pengeboran adalah putaran cekik 1 

putaran. 

 

B. Saran 

1. Perawatan komponen mesin bor dengan sistem elektropneumatik harus 

dirawat secara berkala untuk menghindari dari kerusakan. 



2. Dalam penggunaan tekanan operasi sebaiknya dioperasikan pada tekanan 4-8 

bar 

3. Apabila terjadi kesalahan pada rangkaian, sebaiknya diperiksa kembali posisi 

katup dan selang yang digunakan pada rangkaian. 

4. Mesin bor dengan kontrol elektropneumatik akan lebih efisien apabila 

digunakan pada plat dengan  bentuk persegi panjang yang mempunyai ukuran 

7 x 8 mm dan ketebalan 1-4 mm. Digunakan pada produksi masal.  
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Lampiran. 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar. 19 Pengambilan Data 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 20 Proses Pengeboran Meja Stand. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Rangkaian Komponen Mesin Bor dengan Sistem Kontrol 
elektropneumatik 
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