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ABSTRAK 

Pratama, Sandy. 2017. PengaruhFeedrate dan Jumlah Mata Sayat Pisau Frais 
Terhadap Nilai Kekasaran Baja EMS 45. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Drs. Pramono, M.Pd., Dr. 
Murdani, M.Pd. 

Kata kunci: feedrate,jumlah mata sayat pisau frais, nilai kekasaran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi  
feedrate dan  jumlah mata sayat pisau frais terhadap nilai kekasaran baja EMS 
45.Metode  penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Pada 
penelitian ini, perlakuan yang diberikan adalah variasi feedrate yaitu 20 
mm/menit, 100 mm/menit, 178  mm/menit, dan 277 mm/menit. Sedangkan 
variasi endmill yang digunakan adalah endmill dengan mata sayat 2 dan 4. 
Setelah difrais, selanjutnya dilakukan uji kekasaran.  Analisis data yang 
digunakan adalah statistik deskriptif. 

Hasil uji kekasaran pada variasi feedrate mengalami kenaikan dengan 
menggunakan endmill dengan mata sayat 2 maupun 4. Pada endmill dengan 
mata sayat 2 didapatkan hasil paling tinggi adalah 4,13 μm pada feedrate 277 
mm/menit dan hasil yang paling rendah adalah 2,32 μm pada feedrate 20 
mm/menit. Sedangkan pada endmill dengan mata sayat 4 didapatkan hasil 
paling tinggi adalah 3,30 μm pada feedrate 277 mm/menit dan hasil yang 
paling rendah adalah 1,69 μm pada feedrate 20 mm/menit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perjalanan perkembangan teknik produksi, didapatkan tuntutan-

tuntutan produk hasil produksi harus benar-benar sesuai dengan standar yang 

diberlakukan di pasaran internasional, baik itu dilihat dari bentuk profilnya, 

kepresisian ukuran, kekasaran permukaan, kekerasan, kelenturan bahan, dan 

banyak hal yang lain yang harus sesuai dengan standar internasional yang 

diberlakukan. Hal ini menuntut perlunya dikembangkan ilmu produksi yang 

berkaitan dengan ilmu merancang, ilmu bahan, ilmu pemesinan, yang itu semua 

membutuhkan terobosan baru untuk mengejar produk yang laku di pasaran dunia. 

Proses pengerjaan logam adalah salah satu proses tertua dan yang paling 

penting dalam teknologi manufaktur. Berawal dari zaman prasejarah dan 

kemudian berkembang pesat selama Revolusi Industri, ketika pembuatan baja dan 

logam beroperasi dalam skala besar dan menjadi menjadi luas (S.L. Semiatin, 

2005 : iii).  

Di dalam dunia Teknik Mesin di bidang pengerjaan logam, mesin frais 

telah dikenal fungsi dan perannya untuk membuat komponen dari bermacam-

macam mesin. Pada dasarnya setiap pekerjaan mesin mempunyai persyaratan 

kualitas (kekasaran permukaan) yang berbeda-beda, tergantung dari fungsinya. 

Kualitas permukaan hasil frais dapat dilihat dari kekasaran permukaannya. Makin 

halus permukaannya makin baik pula kualitasnya, kekasaran permukaan juga 



2 

 

berpengaruh terhadap usia komponen, karena komponen yang tidak halus lebih 

mudah terjadi perubahan struktur.   

Laju pemakanan (feedrate) juga berpengaruh terhadap hasil kekasaran 

benda kerja pada pengerjaan frais, semakin cepat laju pemakanan semakin besar 

juga tingkat kekasaran yang akan dihasilkan. Jumlah mata sayat pada pisau frais 

juga berpengaruh terhadap hasil kekasaran pada pengerjaan frais. 

Sehingga cukup beralasan juga apabila kekasaran permukaan hasil frais 

perlu diperhatikan dan dicari solusi untuk mendapatkan tingkat kekasaran yang 

sehalus mungkin. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekasaran 

permukaan pada pengerjaan logam dengan menggunakan mesin frais, antara lain, 

sudut penyayatan, kecepatan spindel, kedalaman pemakanan, kondisi mesin, 

bahan benda kerja, bentuk pahat potong, dan operator, dan di dalam peneletian ini 

adalah feedrate dan jumlah mata sayat pisau frais. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam uraian latar belakang masalah dapat diketahui terdapat masalah 

yang  mempengaruhi kekasaran permukaan dengan menggunakan mesin frais, 

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: 

1. Adanya permintaan produk dengan kualitas produk yang tinggi. 

2. Penggunaan mesin frais konvensional yang perlu memperhatikan parameter-

parameter yang terdapat dalam penggunaan mesin frais. 

3. Seberapa besar tingkat kekasaran yang dipengaruhi oleh feedrate pada mesin 

frais. 
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4. Seberapa besar tingkat kekasaran yang dipengaruhi oleh jumlah mata sayat 

pada endmill yang digunakan. 

5. Pengaturan kecepatan spindle yang harus sesuai dengan pahat yang 

digunakan. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada: 

1. Mesin Frais yang akan digunakan adalah mesin frais universal 

2. Material  yang akandigunakan adalah Baja EMS 45. 

3. Pahat yang akan digunakan adalah pahat HSS mata 2 dan 4 diameter 12 mm. 

4. Kedalaman pemakanan yang akan digunakan adalah 0,2 mm. 

5. Faktor yang mempengaruhi kekasaran permukaan yang akan digunakan 

adalah  feedrate dan jumlah mata sayat pisau frais. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah , maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh feedrate terhadap nilai kekasaran permukaan baja 

EMS 45? 

2. Apakah terdapat pengaruh jumlah mata sayat pisau frais terhadap nilai 

kekasaran permukaan baja EMS 45? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh feedrate nilai kekasaran permukaan baja EMS 

45. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah mata sayat pisau frais terhadap nilai 

kekasaran permukaan baja EMS 45. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberi pengetahuan mengenai pengaruh feedrate dan jumlah mata sayat 

pisiau frais pada mesin frais. 

2. Memberi pengetahuan bahwa feedrate pada mesin frais dapat diubah sesuai 

dengan kebutuhan pada jenis mesin frais tertentu. 

3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Mesin Frais 

Mesin  frais  adalah suatu alat yang secara prinsip merupakan proses  

penerjaan datar, melengkung dengan pisau yang bergerak menyayat benda kerja 

(HEADQUARTERS DEPT. OF THE ARMY, 1996 : 8-1).  Proses pemesinan 

mesin  frais  dibagi menjadi tiga, yaitu  slab milling, face milling dan end milling. 

Mekanisme pemotongan pada mesin milling  ditentukan berdasarkan arah  

relativegerak makan meja mesin terhadap putaranpisau, yaitu  conventional  

milling  dan  climb milling.  Up Milling (Conventional milling), yaitu proses 

pemakanan yang arah gerak dari putaran pisau berlawanan arah terhadap gerak 

makan meja mesin. Down Milling (Climb milling), yaitu proses pemakanan yang 

arah gerak gigi pahat searah dengan arah pemakanan (feed) saat pemotongan. 

a. Beberapa macam mesin frais 

1) Mesin frais horisontal 

Mesin ini mempunyai sumbu horisontal, dan umumnya proses penyayatan 

dilakukan pada bagian diameter pisau frais / selimut. alat potong mesin frais 

horisontal umumbya berbentuk diameter besat dan berlubang untuk dipasangkan 

pada arbor. 
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Gambar 2.1 Mesin frais Horisontal (Widarto, 2008 : 195) 

2) Mesin frais Vertikal 

Pada mesin ini spindel mesin terdapat pada posisi vertikal, biasanya 

digunakan juga untuk proses pengeboran. Prinsip pemotongan pada mesin ini 

adalah pada bagian muka pisau frais. Pada mesin ini biasanya alat potongnya 

berbentuk batang atau disebut pisau frais jari dan pisau berbentuk Keong / pisau 

frais muka. 

 

Gambar 2.2 Mesin Frais Vertikal (Widarto, 2008 : 195) 
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3) Mesin frais Universal 

Mesin ini merupakan gabungan dari mesin frais horisontal dan vertikal, 

akan tetapi tidak dapat digunakan secara bersamaan. mesin jenis ini adalah mesin 

yang cukup banyak digunakan. 

 

Gambar 2.3 Mesin Frais Universal (Widarto, 2008 : 196) 

2. Parameter yang Dapat Diatur pada Mesin Frais  

Maksud dari parameter yang dapat diatur adalah parameter yang dapat 

langsung diatur oleh operator mesin ketika sedang mengoperasikan Mesin Frais. 

Seperti pada Mesin Bubut, maka parameter yang dimaksud adalah putaran spindel 

(n), gerak makan (f), dan kedalaman potong (a). Putaran spindel bisa langsung 

diatur dengan cara mengubah posisi handle pengatur putaran mesin. Gerak makan 

bisa diatur dengan cara mengatur handle gerak makan sesuai dengan tabel f yang 

ada di mesin. Gerak makan ini pada proses frais ada dua macam yaitu gerak 

makan per gigi (mm/gigi), dan gerak makan per putaran (mm/putaran). 
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Kedalaman potong diatur dengan cara menaikkan benda kerja, atau dengan cara 

menurunkan pisau.  

Putaran spindel (n) ditentukan berdasarkan kecepatan potong. Kecepatan 

potong ditentukan oleh kombinasi material pisau dan material benda kerja. 

Kecepatan  potong adalah hal yang paling penting, dan dalam banyak kasus 

Kecepatan  potong adalah parameter yang paling penting dalam operasi 

permesinan (E. Budak, 2005 : 1478). Kecepatan potong adalah suatu harga yang 

diperlukan dalam menentukan kecepatan pada saat proses penyayatan atau 

pemotongan benda kerja. Harga kecepatan potong ditentukan oleh jenis alat 

potong dan jenis benda kerja yang dipotong. Kecepatan potong juga tergantung 

kepada besar dan jenis alat potongnya (Basim A. Khidhir and Bashir Mohamed, 

2010 : 1054) 

Adapun rumus dasar untuk menentukan kecepatan potong sebagai berikut. 

 

Gambar 2.4.Rumus kecepatan potong 

Keterangan : 

n  : putaran spindle (putaran/menit) 

CS : cutting speed (m/menit) 

D  : diameter pisau frais (mm) 

Berikut adalah gambar tabel cutting speed sesuai dengan material yang 

digunakan. 
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Gambar 2.5. tabel cutting speed berdasarkan material yang digunakan 

Pada penelitian ini cutting speed yang akan digunakan adalah: 

 

 

 

 

3. Endmill 

Pisau jari (endmill)  merupakan salah satu jenis  cutter  mesin milling  

yang banyak digunakan. Biasanya  cutter  ini terbuat dari baja kecepatan tinggi 
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(HSS) atau karbida, d an memiliki satu atau lebih alur (flute).  Cutter  ini dipakai 

untuk membuat alur pada bidang datar atau pasak dan umumnya dipasang pada 

posisi tegak (vertical), namun pada kondisi tertentu dapat juga dipasang pada 

posisi horizontal.Pahat  end  mill  memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan 

jumlah mata pahat atau alur  (flute) yaitu mata 1 sampai mata 8. 

Endmill adalah alat potong pada mesin frais yang   digunakan untuk 

menyayat benda kerja dan mempunyai bentuk mata pahat yang  lurus dan spiral 

dan memiliki jumlah mata pahat dari 1 sampai 8 mata pahat (HEADQUARTERS 

DEPT. OF THE ARMY, 1996 : 8-1). 

 

Gambar 2.6. Macam-macam pisau frais ( Widarto, 2005 : 199) 

 Pemilihan pisau frais berdasarkan pada bentuk benda kerja, serta mudah 

atau kompleksnya benda kerja yang akan dibuat. Adapun jenis-jenis pisau frais, 

antara lain (Wirawan dkk, 2008:285-290): 
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Tabel 2.1. Tabel jenis jenis pisau frais 
No Jenis Pisau Kegunaan 

1 Pisau Mantel (Helical milling 
cutter) 

Pisau jenis ini dipakai pada mesin frais 
horizontal. Biasanya digunakan untuk 
pemakanan permukaan kasar (Roughing) dan 
lebar. 

2 
Pisau Alur (slot milling 
cutter)  
 

Pisau alur berfungsi untuk membuat alur 
pada bidang permukaan  benda kerja. Jenis 
pisau ini ada beberapa macam yang 
penggunaanya disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

3 Pisau frais gigi 
Pisau frais gigi ini digunakan untuk 
membuat roda gigi sesuai jenis dan jumlah 
gigi yang dinginkan. 

4 
Pisau frais radius cekung 
(Convex cutter) 
 

Pisau jenis ini digunakan untuk membuat 
benda kerja yang  bentuknya memiliki radius 
dalam (cekung)  

5 
Pisau frais Radius Cembung 
(Concave Cutter) 
 

Pisau jenis ini digunakan untuk membuat 
benda kerja yang bentuknya memiliki radius 
luar (cembung) 
 

6 
Pisau frais alur T (T Slot 
Cutter) 
 

Pisau jenis ini hanya digunakan untuk untuk 
membuat alur berbentuk “T” seperti halnya 
pada meja mesin frais. 
 

7 Pisau frais sudut 
 

Pisau jenis ini digunakan untuk membuat 
alur berbentuk sudut yang hasilnya sesuai 
dengan sudut pisau yang digunakan. Pisau 
jenis ini memilki sudut-sudut yang berbeda 
diantaranya: 30°, 45°, 50°, 60°, 70° dan 80°. 

8 Pisau Jari (Endmill Cutter) 
 

Ukuran pisau jenis ini sangat bervariasi 
mulai ukuran kecil sampai  ukuran besar. 
Cutter ini biasanya dipakai untuk membuat 
alur pada bidng datar atau pasak dan jenis 
pisau ini pada umumnya dipasang pada 
posisi tegak (mesin frais vertical), namun 
pada kondisi tertentu dapat juga dipasang 
posisi horizontal yaitu langsung dipasang 
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pada spindle mesin frais 

9 
Pisau frais muka dan sisi 
(Shell endmill cutter) 
 

Jenis pisau ini memilki mata sayat dimuka 
dan disisi, dapat digunakan untuk mengefrais 
bidang rata dan bertingkat.  

10 
Pisau frais Pengasaran 
(Heavy Duty Endmill Cutter) 
 

Pisau jenis ini mempunyai satu ciri khas 
yang berbeda dengan cutter yang lain. Pada 
sisinya berbentuk alur helik yang dapat 
digunakan untuk menyayat benda kerja dari 
sisi potong cutter, Sehingga cutter ini 
mampu melakukan penyayatan yang cukup 
besar  

11 
Pisau frais gergaji 
(Slitting saw) 

 

Pisau frais jenis ini digunakan untuk 
memotong atau membelah  benda kerja. 
Selain itu juga dapat digunakan untuk 
membuat alur yang memilki ukuran lebar 
kecil. 

 

4. Kekasaran Permukaan 

Kekasaran permukaan adalah salah satu penyimpangan yang disebabkan 

oleh kondisi potongan dari proses permesinan. Oleh karena  itu, untuk 

memperoleh produk bermutu berupa tingkat  kepresisian yang tinggi serta 

kekasaran permukaan yang baik, perlu didukung oleh proses permesinan yang 

tepat. 

Pengukuran adalah suatu proses mengukur atau menilai kualitas sesuatu 

yang belum diketahui dengan cara membandingkan, dengan acuan standar atau 

menguji dengan suatu alat. Pada dasarnya ada dua metode pokok pengukuran 

yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung 

adalah pengukuran yang dilakukan secara langsung dengan membandingkan 

sesuatu atau benda dengan besaran atau ukuran standar. Pada pengukuran 



13 

 

 

langsung hasil pengukurannya dapat dibaca langsung pada alat ukur yang 

digunakan, beberapa alat ukur tersebut adalah  surface taster  dan dial indikator. 

Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang menggunakan sistem 

kalibrasi dimana tidak digunakan standar ukuran secara langsung namun 

melibatkan beberapa komponen pengukuran yang merupakan satu sistem 

pengukuran.  

5. Feedrate (Laju Pemakanan) 

Feedrate  atau laju pemakanan adalah kecepatan mesin dalam menyayat 

benda kerja.  Feedrate  dapat ditentukan sesuai dengan material yang digunakan. 

Semakin kecil  Feedrate  pada  cutting speed  yang sama, maka semakin kecil 

nilai kekasarannya, berarti semakin halus permukaannya. 

Kecepatan pemakanan atau ingsutan ditentukan dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya kekerasan bahan, kedalaman 

penyayatan, sudut-sudut sayat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat 

potong dan kesiapan mesin yang akan digunakan. 

Feedrate dalam proses frais adalah jarak penyayatan dalam satu menit 

yang dihitung dengan rumus. 

 

Gambar 2.7. rumus feedrate 

Keterangan : 

S : feedrate (mm/menit) 

Sz : sayatan pergigi (mm/gigi) 

Z : jumlah gigi 
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N : putaran pisau frais (putaran/menit) 

Berikut adalah gambar tabel sayatan pergigi dalam milimeter. 

 

Gambar 2.8. Tabel sayatan pergigi dalam milimeter 

Feedrate yang sebenarnya digunakan jika menggunakan pisau frais dengan 

mata sayat 2 dan 4 dengan diameter 12 mm adalah : 

Mata sayat 2 : 

 

 

 

Mata sayat 4 : 
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6. Baja Karbon 

Baja karbon adalah baja yang memiliki sifat sebagian besar terdiri dari 

unsur karbon, dan yang bergantung pada kandungan karbon untuk struktur (G.L. 

Huyett, 2000 : 13).  

Menurut Callister (2006: 360) baja karbon  merupakan golongan dari 

logam campuran. Logam campuran tersebut  dibagi menjadi dua jenis, yaitu baja 

dan besi tuang. Baja digolongkan menjadi dua jenis  yaitu logam campuran 

rendah dan logam campuran tinggi.  Sedangkan besi tuang digolongkan menjadi 

lima jenis yaitu besi tuang kelabu, besi tuang nodular, besi tuang putih, besi tuang 

tempa dan besi tuang grafit padat.  Baja karbon termasuk logam campuran rendah 

yang terdiri dari baja karbon rendah, baja karbon sedang dan baja karbon tinggi. 

7. Baja Karbon Sedang  

Baja karbon sedang mengandung karbon antara 0,25-0,60% (30-60 point 

dan setiap 1 ton baja karbon ini mengandung karbon antara  60-120  pound  (30-

60 kg) (Callister, 2006: 362).   

Baja EMS 45 merupakan golongan baja karbon sedang karena memiliki 

kandungan karbon 0,45%  (Glyn.et.al, 2001). Berdasarkan sertifikat baja AISI 

1045, kekerasan brinell baja ini adalah ≤190 BHN. Unsur-unsur yang terkandung 

pada baja AISI 1045 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Kandungan baja AISI 1045 atau EMS 45 
PT. BHINEKA NAJANAS 

C Si Mn P S CR Ni Mo V Al Cu 

0,52 0,31 0,65 0,19 0,02 - - - - - 0,01 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan ini adalah 

penlitian yang dilakukan oleh : 

1. Mathew A. Kuttolamado, Sina Hamzehlouia, M. Laine Mears,” Effect of 

Machining Feed on Surface Roughness in Cutting 6061 Aluminum” yang 

menghasilkan dari penelitian tersebut didapat bahwa meskipun kekasaran 

permukaan umumnya meningkat dengan kecepatan potong. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada beberapa kekasaran permukaan berergantung pada 

kecepatan potong. 

2. K. V. Santha Kumari, Dipak Ranjan Jana and Anjani Kumar “Effects Of Tool 

Setting On Tool Cutting Angle On Turning Operation”yang menghasilkan 

bahwa untuk pekerjan pemesinan, posisi alat ketika diatur, maka perubahan 

sudut alat harus ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, di 

mana efek buruk pada alat pada benda kerja tidak akan terjadi. Dengan 

demikian kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan akurasi yang lebih besar. 

3. Zainuddin, Budi Harjanto, dan Danar Susilo Wijayanto ”Pengaruh Sudut 

Penyayatan Dan Jumlah Mata Sayat Endmill Cutter Terhadap Tingkat 

Kekasaran Permukaan Baja St 40 Hasil Pemesinan Cnc Milling Tosuro 

Kontrol Gsk 983 Ma-H” yang menghasilkan bahwa semakin banyak mata 

pahat yang ada dapat menyebabkan kekasaran permukaan benda kerja 

semakin bagus, sudut penyayatan  endmill  yang terlalu kecil tidak tajam  
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tetapi mempunyai kekuatan, sedangkan sudut penyayatan yang terlalu besar 

mudah mengalami keausan tetapi mempunyai ketajaman. 

4. Nur Mohammad Arifin, Achmad As’ad Sonief, Winarno Yahdi Atmodjo 

”Pengaruh Parameter Proses Freis Terhadap Kekasaran Permukaan Baja 

Karbon Fasa Ganda” yang menghasilkan Depth of Cut dapat mempengaruhui 

defleksi, semakin naik Depth of Cut maka semakin besar defleksinya 

sehingga hasilnya didapatkan tingkat kekasaran permukaan meningkat yaitu 

pada Depth of Cut 0.4 mm dengan Feedrate 0.16 mm/put didapatkan nilai 

kekasaran rata-rata Ra 0,64 μm termasuk kelompok kekasaran N6 bila 

dibandingkan dengan Depth of Cut 0,8 mm dengan Feedrate yang sama nilai 

kekasaran rata-rata Ra 1,08 μm termasuk N7. Feedrate semakin meningkat 

dapat mempengaruhi kekasaran permukaan yaitu pada Feedrate 0,12 mm/put 

dan 0,16 mm/put, 0,2 mm/put dan 0,6 mm/put karena jarak puncak kekasaran 

dari hasil pemotongan semakin meningkat, sehingga kekasaran semakin 

kasar. Hasil proses pemotongan finishing pada baja karbon fasa ganda lebih 

halus jika dibandingkan pada baja karbon tanpa perlakuan dengan parameter 

pemotongan yang sama sedangkan hasil proses pemotongan roughing 

meningkat kekasarannnya untuk baja karbon fasa ganda meskipun parameter 

pemotongannya sama. 

5. Bambang Sugiantoro dan Khanif Setiyawan “Pengaruh Parameter 

Permesinan Pada Proses Milling Dengan Pendinginan Fluida Alami ( Cold 

Natural Fluid ) Terhadap Kekasaran Permukaan Baja St 42” yang 

menghasilkan Dari hasil pengujian dan investigasi permesinan Milling pada 
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baja ST 42, cutting condition menempati peringkat pertama untuk respon 

kekasaran permukaan daerah hasil proses milling, ini berarti bahwa cutting 

condition memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil kekasaran 

permukaan hasil proses milling. Dari ekperiman yang dilakukan dapat 

dihasilkan bahwa dengan desain penelitian dengan variasi tiga pendingin nilai 

kekasaran terndah adalah 0,9568 ra dan tertinggi 2,6883 ra, menunjukkan 

cutting condition menempati peringkat pertama untuk respon temperatur 

pahat, ini berarti bahwa cutting condition memiliki pengaruh paling besar 

terhadap hasil temperatur pahat. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa variabel 

yang berkaitan pada penelitian ini, yaitu feedrate dan jumlah mata sayat pisau 

frais sebagai  variabel independen dan kekasaran permukaan baja EMS 45 pada 

proses  pengefraisan sebagai variabel dependen. Suatu komponen membutuhkan 

kekasaran permukaan  agar memiliki usia yang lama dan kualitas yang baik.  

Kekasaran permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya dipengaruhi 

oleh  feedrate  dan  jumlah mata sayat pisau frais.  feedrate  dapat ditentukan 

sesuai material yang digunakan,  sehingga kekasaran permukaan  yang dihasilkan 

sesuai keinginan.  feedrate juga merupakan salah satu parameter pemotongan 

yang harus tersedia. Besar kecil feedrate untuk proses pemotongan dapat 

mempengaruhi kekasaran permukaan, karena semakin besar feedrate yang 

digunakan semakin besar pula gaya potong yang terjadi pada proses frais. Jumlah 

mata sayat pisau fraisjuga mempengaruhi tingkat kekasaran permukaan. Semakin 
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banyak jumlah mata sayat pisau frais maka dapat menghasilkan tingkat kekasaran 

permukaan semakin halus.Secara sistematis kerangka pikir dapat ditunjukkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Kerangka Berpikir 

Dari uraian di atas, maka diduga terdapat hubungan antar variabel, yaitu 

adanya pengaruh variasi feedratedan jumlah mata sayat pisau frais pada mesin 

frais terhada nilai kekasaran baja EMS 45. 

(Y) 

Kekasaran 
Permukaan baja 

EMS 45 

(X) 

Feedrate dan 
Jumlah mata sayat 

pisau frais 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengaruh feedrate dan 

jumlah mata sayat pisau frais terhadap nilai kekasaran permukaan baja EMS 45 

pada proses pemesinan frais, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Feedrate yang digunakan mempengaruhi nilai kekasaran baja EMS 45, 

feedrate merupakan salah satu paramater pada mesin frais. Nilai kekasaran 

dengan feedrate 20 mm/menit, 100 mm/menit, 178 mm/menit, 277 

mm/menit. Mengalami peningkatan yang sangat signifikan, berdasarkan nilai 

kekasaran yang didapat semakin rendah feedrate yang digunakan, semakin 

rendah tingkat kesaran yang didapat,sedangkan semakin tinggi nilai 

kekasaran yang yang digunakan, semakin tinggi pula nilai kekasaran yang 

didapat.  

2. Jumlah mata sayat yang digunakan mempengaruhi nilai kekasaran baja EMS 

45. Semakin banyak mata sayat yang digunakan akan semakain rendah 

tingkat kekasaran yang dihasilkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil yang 

didapat pada penelitian. Dengan menggunakan endmill dengan mata sayat 2 

tingkat kekasaran terendah didapatkan hasil 2,32 μm.sedangkan endmill 

dengan mata sayat 4 tingkat kekasaran terendah didapatkan hasil 1,69 μm. 

Jadi endmill dengan mata sayat 4 menghasilkan tingkat nilai kekasaran yang 

paling baik. 
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka pada penelitian 

selanjutnya sebaiknya memperhatikan beberapa saran berikut ini: 

1. Untuk mendapat nilai kekasaran yang optimum gunakan feedrate 20 

mm/menit dan jumlah mata sayat pisau frais 4. 

2. Untuk peneletian selanjutnya dapat menggunakan perbandingan antara 

penggunaan endmill yang baru dan endmill yang bekas untuk mengetahui 

perbandingan tingkat kekasaran permukaan dengan menggunakan kedua 

endmill tersebut. 

3. Pemberian coolant secara konstan sangat penting pada proses pengefraisan 

untuk menjaga tingkat keausan endmill dan hasil dari permukaan yang 

difrais. 
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