
PENGARUH PENGGUNAAN COOLANT DAN
VARIASI DIAMETER MATA BOR TERHADAP 

KONSUMSI ENERGI DAN KEKASARAN 
PERMUKAAN PADA PROSES DRILLING BAJA 

E.M.S 45 

SKRIPSI 

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

Oleh
M Rikzam Kamal  

5201413036

JURUSAN TEKNIK MESIN 
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017



ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Nama  : Mohammad Rikzam Kamal 

NIM  : 5201413036 

Prodi  : Pendidikan Teknik Mesin 

Judul : Pengaruh Penggunaan Coolant Dan Variasi Diameter Mata Bor            

Terhadap Konsumsi Energi Dan Kekasaran Permukaan Pada Proses 

Drilling Baja  E.M.S 45.

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian 

Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang.

Semarang,     April 2017 

Pembimbing I      Pembimbing II

Dr. Wirawan Sumbodo, M.T.    Dr. Murdani, M.Pd 

NIP. 196601051990021002    NIP. 195306081980121001 



iii



iv

HALAMAN PERYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini  

 Nama  : M Rikzam Kamal 

 NIM  : 5201413036 

 Program Studi : Pendidikan Teknik Mesin 

 Fakultas : Teknik 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Coolant Dan Variasi Diameter Mata Bor Terhadap Konsumsi 

Energi Dan Kekasaran Permukaan Pada Proses Drilling Baja  E.M.S 45” ini 

merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya 

dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 

disebutkan dalam daftar pustaka.

       Semarang, 25 April 2017 

       Yang membuat pernyataan 

        

       M Rikzam Kamal 



v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. 

(QS. Al-Baqarah/: 45) 

2. Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. 

Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaan kunci dari sukses 

itu sendiri. Semangat.!!

3. Sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak.

PERSEMBAHAN 

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakanku dan menjadi penutanku (Bp. 

Bambang Joko Prayitno dan Ibu Istilah), dan ketiga adikku yang tersayang 

(Novela Amelia, Bakti Adi Nugroho dan Jihan Ashila Rahma) 

2. Seluruh keluarga, kakek, nenek, paman dan semuanya yang memberikan 

motivasi kepada saya. 

3. Teman-teman Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2013 

4. Teman-teman kos “Item Manis” yang selalu ada cerita baru setiap harinya.

5. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 



vi

ABSTRAK 

Kamal, M Rikzam 2017. Pengaruh Penggunaan Coolant Dan Variasi Diameter 

Mata Bor Terhadap Konsumsi Energi Dan Kekasaran Permukaan Pada Proses 

Drilling Baja  E.M.S 45. Skripsi Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri 

Semarang. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T. dan Dr. Murdani, M.Pd.

Kata Kunci: konsumsi energi listrik, penggunaan coolant, variasi mata bor 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

penggunaan coolant (dromus) dan variasi diameter mata bor terhadap konsumsi 

energi listrik dan kekasaran permukaan pada proses drilling baja EMS 45. Penelitian 

ini merupakan penelitian eksperimental dengan analisis data statistik deskriptif. 

Hasil analisis data diperoleh rata-rata konsumsi energi selalu mengalami penurunan 

dari penggunaan dromus, diameter 7 mm penurunan sebesar 0,154 kWs, 9 mm = 

0,679 kWs, 11 mm = 0,130 kWs. Pada analisis data kekasaran permukaan juga selalu 

mengalami penurunan dari penggunaan dromus dan diameter mata bor semakin 

kecil, diameter 7 mm penurunan sebesar 0,983 µm, 9 mm = 1,278 µm, 11 mm = 

1,137 µm. Hal ini berarti ada penurunan konsumsi energi listrik dan kekasaran 

permukaan dari penggunaan coolant (dromus) dan variasi ukuran diameter mata bor. 

Saran dari penulis adalah dalam pengerjaan bor sekecil apapun lebih baik 

menggunakan cairan dromus karena dapat mengurangi kerja mesin dan 

memperhalus bidang bor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi produksi keberlanjutan telah menjadi isu penting di sektor 

manufaktur. Pada sebuah literatur umumnya pembangunan berkelanjutan harus 

mencakup tiga pilar utama, yaitu ekonomi, masalah sosial dan lingkungan. Maka 

dari itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, industri harus menghasilkan 

produk yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai produk ramah 

lingkungan yang berkelanjutan adalah mengurangi konsumsi energi dalam

pembuatan dan penggunaan produk. Produksi yang berkelanjutan merupakan solusi 

dalam mengatasi masalah permintaan energi dan biaya yang semakin tinggi. Hal ini 

berlaku di bidang rekayasa, termasuk proses permesinan.

Salah satu pertimbangan yang penting dalam produksi berkelanjutan adalah 

pengurangan konsumsi energi. Permesinan merupakan bagian terpadu dalam 

produksi. Dengan menurunkan konsumsi energi dalam mesin akan memberikan 

kontribusi dalam pengurangan konsumsi energi untuk menghasilkan sebuah 

produk. Sebuah prasyarat dalam menargetkan pengurangan energi dalam proses 

permesinan adalah kemampuan untuk menentukan total energi yang digunakan 

selama mesin beroperasi. Identifikasi penggunaan energi dalam proses permesinan 

dapat dilakukan dengan mempelajari proses pemesinan tertentu secara rinci.
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Proses pemesinan tersebut meliputi teknologi di bidang manufaktur, hal ini 

dapat dirasakan dengan semakin banyak produk yang dihasilkan oleh proses 

manufaktur baik dengan proses pemesinan konvensional maupun non 

konvensianal.  

Salah satunya pada proses gurdi / drilling merupakan salah satu bentuk proses 

pemesinan konvensional yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses 

pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor (twist drill). Pada proses 

gurdi pembuatan lubang dengan bor spiral di dalam benda kerja yang pejal 

merupakan suatu proses pengikisan dengan daya penyerpihan yang besar. Serpih 

hasil proses gurdi yang biasa disebut dengan geram (chips) harus keluar melalui 

alur helix pahat gurdi ke luar lubang. Ujung pahat menempel pada benda kerja yang 

terpotong, sehingga proses pendinginan menjadi relatif sulit. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap kepresisian benda kerja dan keakuratan dimensi dari proses 

gurdi itu sendiri (Widarto, 2008).

Cairan pendingin mempunyai kegunaan yang khusus dalam proses 

pemesinan selain untuk memperpanjang umur pahat, cairan pendingin juga mampu 

menurunkan gaya potong dan memperhalus permukaan produk hasil pemesinan. 

Selain itu cairan pendingin juga berfungsi sebagai pembersih atau pembawa gerinda 

dan melumasi elemen pembimbing (ways) mesin perkakas serta melindungi benda 

kerja dan komponen mesin dari korosi, tetapi peran utama dari cairan pendingin 

adalah untuk mendinginkan dan melumasi.

Proses pendingin tersebut akan dibanjirkan dan di tembakkan sehingga aliran 

pendingin mengenai benda kerja dan pahat, sehingga temperatur bisa dijaga. Untuk 

mengurangi temperatur yang dihasilkan dari proses tersebut tergantung dari 
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besarnya debit aliran pendingin, waktu pemberian pendingin, dan jenis pendingin 

yang digunakan. Pemilihan parameter pemesinan yang dilakukan dalam proses 

produksi harus mempertimbangkan fungsi proses yang dilakukan, sehingga akan 

memperkecil biaya produksi.

Cairan pendingin yang banyak digunakan dalam proses  produksi pemesinan 

baik skala besar maupun kecil adalah salah satunya dromus. Cairan dromus

merupakan cairan yang berasal dari bahan mineral.

Selain meringankan kerja mesin, penggunaan coolant juga mempengaruhi 

karakteristik geometris yang ideal dari suatu komponen, yaitu kekasaran 

permukaan. Dalam prakteknya memang tidak mungkin untuk mendapatkan suatu

komponen dengan permukaan yang betul- betul halus. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, misalnya faktor manusia (operator) dan faktor-faktor dari mesin-

mesin yang digunakan untuk membuatnya. Kemajuan teknologi terus berusaha 

membuat peralatan yang mampu membentuk permukaan komponen degan tingkat 

kehalusan yang cukup tinggi menurut standar ukuran yang berlaku dalam metrologi 

yang dikemukakan oleh para ahli pengukuran geometris benda melalui pengalaman 

penelitian. Tingkat kehalusan suatu permukaan memang peranan yang sangat 

penting dalam perencanaan suatu komponen mesin khususnya yang menyangkut 

masalah gesekan pelumasan saat pemberian pendinginan, keausan, tahanan 

terhadap kelelahan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan 

pembuatannya harus dipertimbangkan terlebih dulu mengenai peralatan mesin 

yang mana harus digunakan untuk membuatnya serta berapa ongkos yang harus 

dikeluarkan.  
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Demikian juga dengan material bahan yang digunakan, itu mempengaruhi 

parameter pengerjaan dan cost produksi. Baja K-945 EMS-45 merupakan jenis baja 

yang termasuk kelompok baja karbon sedang. Dimana untuk baja jenis ini memiliki 

kandungan karbon mencapai 0,52 % (Prabowo et al., 2012).

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH PENGGUNAAN COOLANT DAN VARIASI 

DIAMETER MATA BOR TERHADAP KONSUMSI ENERGI DAN 

KEKASARAN PERMUKAAN PADA PROSES DRILLING BAJA E.M.S 45”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi

masalah yaitu  

1. Pengeboran tanpa menggunakan cairan membuat kerja mesin semakin 

berat.

2. Proses pengeboran tanpa menggunakan cairan pendingin membuat 

gesekan mata bor dan material semakin besar.

3. Ukuran mata bor yang semakin besar berbanding lurus dengan besarnya 

gaya gesek benda dengan mata bor.

4. Getaran yang terjadi pada mesin akan semakin besar tanpa adanya 

pendinginan.

5. Keradiusan lubang tidak sempurna karena getaran mesin akibat tanpa 

pemberian cairan pendingin.

6. Getaran mesin menyebabkan tingkat kekasaran lubang bor tidak 

maksimal.
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7. Pengaplikasian cairan pendingin yang tidak constant pada proses 

pengeboran berakibat penurunan gesekan, getaran dan temperatur benda 

tidak maksimal.

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  di  atas  maka  batasan  masalah  dalam

penelitian ini adalah:

1. Tidak membahas keausan mata bor

2. Tidak mengamati getaran saat proses pengeboran

3. Perbandingan cairan dromus tidak divariasikan

4. Tidak membahas mengenai temperatur mata bor.

5. Pengamatan hanya sebatas pada konsumsi energi dan tingkat kekasaran 

permukaan saja.

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh dari penerapan cairan pendingin terhadap konsumsi 

energi pada proses pengeboran.?

2. Adakah pengaruh dari penerapan cairan pendingin terhadap kekasaran 

permukaan lubang bor.?

3. Adakah pengaruh dari ukuran diameter mata bor terhadap konsumsi 

energi pada proses pengeboran.?

4. Adakah pengaruh dari ukuran diameter mata bor terhadap kekasaran 

permukaan lubang bor.?
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari cairan pendingin terhadap konsumsi 

energi pada proses pengeboran. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari diameter mata bor terhadap konsumsi 

energi pada proses pengeboran.

3. Untuk mengetahui pengaruh dari cairan pendingin terhadap kekasaran 

permukaan lubang bor.

4. Untuk mengetahui pengaruh dari diameter mata bor terhadap kekasaran 

permukaan lubang bor.

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada pelaku industri kecil maupun besar, 

khususnya industri manufaktur. 

2. Dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan khususnya 

pendidikan sekolah menengah kejuruan dari penelitian yang didapat bisa 

digunakan sebagai bahan rujukan. 

3. Memberikan alternatif penghematan cost produksi dengan penurunan 

konsumsi energi. 
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BAB Il 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pengertian Cairan Pendingin 

Cairan pendingin mempunyai kegunaan yang khusus dalam proses 

pemesinan selain untuk memperpanjang umur pahat, cairan pendingin juga 

mampu menurunkan gaya potong dan memperhalus permukaan produk hasil 

pemesinan. Selain itu cairan pendingin juga berfungsi sebagai pembersih atau 

pembawa gerinda dan melumasi elemen pembimbing (ways) mesin perkakas 

serta melindungi benda kerja dan komponen mesin dari korosi. Peran utama 

dari cairan pendingin adalah untuk mendinginkan dan melumasi. (Kalpakjian 

dalam Mrihrenaningtyas dan Prayadi, 1997)

Menurut Santoso (2013) Coolant yang termasuk ke dalam jenis Water 

Blow ada dua macam yaitu :  

1.1. Berdasarkan komposisi , coolant jenis ini terdiri atas:  

a. Cairan sintetik (synthetic fluids, chemical fluids) 

Cairan yang jernih atau diwarnai merupakan larutan murni (true

solutions) atau larutan permukaan aktif (surface active). Pada larutan 

murni unsur yang dilarutkan tersebar antara molekul dan tegangan 

permukaan (surface tension) hampir tidak berubah. Larutan murni tidak 

bersifat melumasi tetapi hanya dipakai untuk sifat penyerapan panas 

yang tinggi dan melindungi dari korosi. Apabila menambah unsur lain 

yang mampu membentuk kumpulan molekul akan mengurangi tegangan 
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permukaan menjadi cairan permukaan aktif sehingga mudah membasahi 

dan daya lumasnya naik. 

b. Cairan emulsi (emulsions, water miscible fluids, water soluble oil, 

emulsifiable cutting fluids).  

Yaitu air yang mengandung partikel minyak (5–20 μm) unsur 

pengemulsi ditambahkan dalam minyak yang kemudian dilarutkan dalam 

air. Bila ditambahkan unsur lain seperti EP (Extreme Pressure Additives) 

daya lumasnya akan meningkat.  

c. Cairan semi sintetik (semi synthetic fluids)

Merupakan perpaduan antara jenis sintetik dan emulsi. Kandungan 

minyaknya lebih sedikit daripada cairan emulsi. Sedangkan kandungan 

pengemulsinya (molekul penurun tegangan permukaan). Partikel lebih 

banyak daripada cairan sintetik. Partikel minyaknya lebih kecil dan 

tersebar. Dapat berupa jenis dengan minyak yang sangat jenuh (super-

fatted) atau jenis EP,(Exterme Pressure).  

d. Minyak (cutting oils)

Merupakan kombinasi dari minyak bumi (naphthenic,paraffinic),

minyak binatang, minyak ikan atau minyak nabati. Viskositasnya 

bermacam-macam dari yang encer sampai dengan yang kental tergantung 

pemakaianya. Pencampuran antara minyak bumi denga minyak hewani atau 

nabati menaikkan daya pembasahan (wetting action) sehingga memperbaiki 

daya lumas. Penambahan unsur lain seperti sulfur, klor, atau fosfor (EP

additives) menaikkan daya lumas pada temperatur dan tekanan tinggi.
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1.3. Metode Pendinginan 

Menurut Widarto (2008) metode pendinginan suatu pengerjaan dalam 

pemesinan ada 4 cara, yaitu : 

a. Manual.  

Apabila mesin perkakas tidak dilengkapi dengan sistem cairan 

pendingin, misalnya Mesin Gurdi atau Frais jenis “bangku” (bench 

drilling/milling machine) maka cairan pendingin hanya dipakai secara 

terbatas. Pada umumnya operator memakai kuas untuk memerciki pahat 

gurdi, tap atau frais dengan minyak pendingin. 

b. Disiramkan ke benda kerja (flood application of fluid).  

Cara ini memerlukan sistem pendingin, yang terdiri atas pompa, 

saluran, nozel, dan tangki, dan itu semua telah dimiliki oleh hampir 

semua mesin perkakas yang standar. Satu atau beberapa nozel dengan 

selang fleksibel diatur sehingga cairan pendingin disemprotkan pada 

bidang aktif pemotongan. 

c. Disemprotkan (jet application of fluid) 

Dilakukan dengan cara mengalirkan cairan pendingin dengan 

tekanan tinggi melewati saluran pada pahat. Untuk penggurdian lubang 

yang dalam (deep hole drilling; gun-drilling) atau pengefraisan dengan 

posisi yang sulit dicapai dengan semprotan biasa. Spindel mesin 

perkakas dirancang khusus karena harus menyalurkan cairan pendingin 

ke lubang pada pahat. 

d. Dikabutkan (mist application of fluid) 
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Pemberian cairan pendingin dengan cara ini cairan pendingin 

dikabutkan dengan menggunakan semprotan udara dan kabutnya 

langsung diarahkan ke daerah pemotongan. 

1.4. Pengaruh Cairan Pendingin Pada Proses Pemesinan 

Widarto (2008) Mengemukakan bahwa cairan pendingin pada proses 

pemesinan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi kedua. 

Fungsi utama adalah fungsi yang dikehendaki oleh perencana proses 

pemesinan dan operator mesin perkakas. Fungsi kedua adalah fungsi tak 

langsung yang menguntungkan dengan adanya penerapan cairan pendingin 

tersebut. Fungsi cairan pendingin tersebut adalah : 

1.4.1. Fungsi utama dari cairan pendingin pada proses pemesinan adalah  

a. Melumasi proses pemotongan khususnya pada kecepatan potong 

rendah. 

b. Mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong 

tinggi. 

c. Membuang beram dari daerah pemotongan. 

1.4.2. Fungsi kedua cairan pendingin adalah : 

a.  Melindungi permukaan yang disayat dari korosi 

b. Memudahkan pengambilan benda kerja, karena bagian yang 

panas telah didinginkan. 

Penggunaan cairan pendingin pada proses pemesinan ternyata 

memberikan efek terhadap pahat dan benda kerja yang sedang 

dikerjakan. Pengaruh proses pemesinan menggunakan cairan pendingin 

yaitu : 
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a. Memperpanjang umur pahat. 

b. Mengurangi deformasi benda kerja karena panas. 

c. Permukaan benda kerja menjadi lebih baik (halus) pada 

beberapa kasus. 

d. Membantu membuang/membersihakan beram

Material Drilling Reaming Tapping Turning Threading Milling

Allumuniu
m

Soluble
Oil
Kerosene
Kerosene
and Lard
Oil

Soluble
Oil
Kerosene
Mineral
Oil

Soluble
Oil
Mineral
Oil

Soluble
Oil

Soluble 
Oil
Kerosene
and Lard
Oil

Soluble
Oil
Lard Oil
Lard or
Mineral
Oil

Brass

Dry
Soluble
Oil
Kerosene
and Lard
Oil

Soluble
Oil
Dry

Soluble
Oil
Lard Oil
Dry

Soluble
Oil

Soluble 
Oil
Lard Oil

Soluble
Oil
Dry

Bronze

Dry
Soluble
Oil
and Lard
Oil
Mineral
Oil

Soluble
Oil
Lard Oil
Dry

Soluble
Oil
Lard Oil
Dry

Soluble
Oil

Soluble 
Oil
Lard Oil

Soluble
Oil
Dry

Cast iron

Dry
Soluble
Oil
Dry jet

Soluble
Oil
Mineral
Lard Oil

Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil
Mineral
Lard-
Oil
Dry

Dry
Soluble 
Oil

Dry
Soluble
Oil

Material Drilling Reaming Tapping Turning Threading Milling

Copper

Dry
Soluble
Oil or
Lard Oil
Kerosene
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil Lard
Oil Dry

Soluble
Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil

Soluble 
Oil
Lard Oil

Soluble
Oil Dry

Tabel 2.1. Cairan pendingin yang direkomendasikan untuk beberapa

material benda kerja. (sumber : Widarto, 2008)
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Malleable 
iron

Dry
Soda
water

Dry
Soda
water

Soluble
Oil

Soluble
Oil

Lard Oil
Soda
water

Dry
Soda
water

Monel 
metal

Soluble
Oil Lard
Oil

Soluble
Oil Lard
Oil

Mineral
Oil
Sulfurize
d
Oil

Soluble
Oil Lard Oil Soluble

Oil

Stell alloys

Soluble
Oil
Sulfurize
d
Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil
Sulfurize
d
Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil

Lard Oil
Sulfurized
Oil

Lard Oil
Mineral
Lard Oil

Stell
forging low 
carbon

Soluble
Oil
Sulfurize
d
Lard Oil
Lard Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil Lard
Oil

Soluble
Oil

Soluble 
Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil
Mineral
Lard Oil

Tool steel

Soluble
Oil
Sulfurize
d
Oil
Mineral
Lard Oil

Soluble
Oil
Sulfurize
d
Oil
Lard Oil

Mineral
Lard Oil
Sulfurize
d
Oil

Soluble
Oil

Lard Oil
Sulfurized
Oil

Soluble
Oil Lard
Oil

1.5. Cairan dromus 

Dromus B adalah minyak larut tujuan umum untuk menurunkan  kerja 

dari mesin pada berbagai berbagai pengerjaan bahan (Houghton, n.d.)  

a. Keistimewaan kinerja 

1. Bebas nitrit 

Terjaganya kesehatan dan keselamatan operator. Mengurangi risiko 

pembentukan nitrosamin. 

2. Pebas  Phenol & klorin  

Lingkungan aman. biaya pembuangan rendah 
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3. Pelumasan yang sangat baik 

Kandungan minyak yang tinggi memberikan pelumasan pada mesin 

yang sangat baik. 

4. Emulsi 

Toleran terhadap perairan pengencer sulit 

5. Penghambatan korosi 

Tingkat tinggi sebagai penghambat korosi pada alat, slideways dan 

komponen yang di buat (Shell Dromus B, n.d.). 

b. Konsentrasi yang di anjurkan 

Tabel 2.2. Konsentrasi pada pengerjaan mesin (sumber: Shell Dromus B, n.d.) 

Proses Pengerjaan % Perbandingan

Gerinda 2-3 50:1 – 30:1

Mesin umum bahan 

non logam

3-5 30:1 – 20:1

Mesin umum bahan 

logam besi

5 20:1

Konsentrasi kandungan coolant perlu ditingkatkan ketika mesin 

mengerjakan bahan yang sulit dimana kesalahan air pengencer akan memiliki 

efek pada korosi. 

c. Sifat fisik 

Tabel 2.3. Sifat fisik Dromus B (sumbe: Shell Dromus B, n.d.) 

Test Typical value Test Method
Mineral Oil content % 80

Specific gravity 20°C 0.887 ASTM D 1298

Viscosity 20°C, mm²/s 120-220 ASTM D 445

pH of emulsion 5% 8.5 – 8.8 DIN 51396

Min. Anti-Corr. 
Protection

limit (0-0, %)
6 DIN 51360/2

Refractometer factor 1
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2. Kekasaran Permukaan 

Nusyirawan (2001) Mengemukakan bahwa Kekasaran merupakan suatu 

faktor yang menentukan permukaan suatu benda 'halus" atau "kasar" yang 

dinyatakan dalam bentuk: 

a. Penyimpangan rata-rata aritmatik dari garis rata-rata profil (Ra)  

b. Ketidak rataan ketinggian maksimum (Rmax) 

Metode dan Teknik Pengukuran Kekasaran Permukaan Pengukuran 

kekasaran permukaan dilakukan dengan metode sentuh (dengan menggunakan 

alat pengukur sentuh) yang bekerja secara mekanik elektrik, menghasilkan 

profilograin dari sebuah permukaan dan berbagai besaran kekasaran permukaan 

seperti Ra, Rt, Rz, Rmax, dan lain-lain secara langsung. 

Menurut Atedi dan Agustono (2005) Proses pemesinan kualitas kekasaran 

permukaan yang paling umum adalah harga kekasaran rata-rata aritmatik (Ra) 

yaitu, sebagai standar kualitas permukaan dari hasil pemotongan maksimum 

yang diijinkan. Dimana posisi Ra dan parameter kekasaran yang lain, bentuk 

profil, panjang sampel dan panjang pengukuran yang dilakukan oleh mesin-

mesin ukur kekasaran permukaan dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1.  

Menurut Standar ISO R 1302 “Method of Indicating surface Texture on 

Drawing’. Angka kekasaran permukaan roughness number dan panjang 

sample standard diklasifikasikan menjadi 12 angka kelas. 

Spesifikasi, kekasaran permukaan untuk Ra pada produk yoke flange tipe 

352 adalah Ra < ± 3,2 μm, nilai kekasaran permukaan yang merupakan standar 

spesifikasi industri dari hasil operasi mesin Milling Tegak, dengan nilai 

maksimum 3.2 μm (N8) yang terdapat toleransi permukaan.  
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2.1. Menentukan Kekasaran Rata-Rata 

Menurut Paridawati (2015) Untuk menentukan kekasaran rata-rata (Ra) 

dapat dilakukan dengan cara berikut : 

Pertama, gambarkan sebuah garis lurus pada penampang permukaan 

yang diperoleh dari pengukuran (profil terukur) yaitu garis X – X yang 

posisinya tepat menyentuh lembah paling dalam, Gambar 2.2 

Kedua, ambil sampel panjang pengukuran sepanjang L yang 

memungkinkan memuat sejumlah bentuk gelombang yang hampir sama. 

Ketiga, ambil luasan daerah A di bawah kurve dangan menggunakan 

planimeter atau dengan metode koordinat, dengan demikian diperoleh jarak 

garis center C – C terhadap garis X – X secara tegak lurus yang besarnya adalah  

Hm = 

Keempat, sekarang diperoleh suatu garis yang membagi profil terukur 

menjadi dua bagian yang hampir sama luasnya, yaitu luasan daerah di atas (P1 

+ P2 + ... dan seterusnya) dan luasan daerah di bawah (Q1 + Q2 + ... + dan 

seterusnya). Lihat Gambar 2.3, dengan demikian maka Ra dapat ditentukan 

besarnya yaitu : 

Gambar 2.1. Parameter-parameter dalam profil permukaan



16

Ra = x

Dimana : 

Vv = Perbesaran vertikal. Luas P dan Q dalam milimeter. 

L = Panjang sampel pengukuran dalam milimeter 

Gambar 2.2. Menentukan rata-rata kekasaran (sumber : Dasar-dasar 

metrologi industri, Munaji dalam Paridawati, 2015)

Gambar 2.3. Menentukan rata-rata kekasaran (sumber : Dasar-dasar metrologi 

industri, Munaji dalam Paridawati, 2015)

Gambar 2.4. Menentukan kekasaran rata-rata dari

puncak ke lembah (sumber : Dasar-dasar metrologi industri, Munaji 

dalam Paridawati, 2015).
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2.2. Toleransi Harga Ra 

Menurut Munaji (dalam Paridawati, 2015) Seperti halnya toleransi 

ukuran (lubang dan poros), harga kekasaran rata-rata aritmetis Ra juga 

mempunyai harga toleransi kekasaran, dengan demikian masing-masing harga 

kekasaran mempunyai kelas kekasaran yaitu dari N1 sampai N12. Besarnya 

toleransi untuk Ra biasanya diambil antara 50% ke atas dan 25% ke bawah. 

Tabel 2.4 menunjukkan harga kekasaran rata-rata beserta toleransinya.  

Kelas

Kekasaran

Harga C.L.A

(µm)

Harga Ra

(µm)
+50%

Toleransi N-25%

Panjang

sampel (mm)

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

1

2

4

8

16

32

63

125

250

500

1000

2000

0.0025

0.05

0.0

0.2

0.4

0.8

1.6

3.2

6.3

12.5

25.0

50.0

0.02 – 0.04

0.04 – 0.08

0.08 – 0.15

0.15 – 0.3

0.3 – 0.6

0.6 – 1.2

1.2 – 2.4

2.4 – 4.8

4.8 – 9.6

9.6 – 18.75

18.75 – 37.5

37.5 – 75.0

0.08

0.25

0.8

2.5

8

Proses pengerjaan Selang (N) Harga Ra

Flat and cylindrical lapping,
Superfinishing Diamond turning

N1 – N2

N1 – N6

0.025 – 0.2

0.025 – 0.8

Flat cylindrical grinding
Finishing

N1 – N8

N4 – N8

0.025 – 3.2

0.1 – 3.2

Face and cylindrical turning, milling and
reaming
Drilling

N5 – N12

N7 – N10

0.4 – 50.0

1.6 – 12.5

Shapping, planning, horizontal milling
Sandcasting and forging

N6 – N12

N10 – N11

0.8 – 50.0

12.5 – 25.0

Extruding, cold rolling, drawing
Die casting

N6 – N8

N6 – N7

0.8 – 3.2

0.8 – 1.6

Tabel 2.4. Toleransi harga kekasaran rata-rata Ra (Sumber : Munaji dalam 

Paridawati, 2015)

Tabel 2.5. Tingkat kekasaran rata-rata permukaan menurut proses 

pengerjaannya (Sumber :Sudji Munaji dalam Paridawati, 2015)
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3. Mesin Gurdi / Drilling

 Proses gurdi adalah proses pemesinan yang paling sederhana di antara 

proses pemesinan yang lain. Biasanya di bengkel atau workshop proses ini 

dinamakan proses bor, walaupun istilah ini sebenarnya kurang tepat. Proses gurdi 

dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata 

bor (twist drill). Proses bor (boring) adalah proses meluaskan/memperbesar lubang 

yang bisa dilakukan dengan batang bor (boring bar) yang tidak hanya dilakukan 

pada mesin gurdi, tetapi bisa dengan mesin bubut, mesin frais, atau mesin bor. 

Gurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki 

satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan continue disepanjang 

badan gurdi. Galur ini, yang dapat lurus atau helix, disediakan untuk 

memungkinkannya lewatnya serpihan atau fluida pemotong. Meskipun gurdi pada 

umumnya memiliki dua galur, tetapi mungkin juga digunakan tiga atau empat galur, 

maka gurdi kemudian dikenal sebagai penggurdi inti. Penggurdi semacam ini tidak 

dipakai untuk memulai sebuah lubang, melainkan untuk meluaskan lubang atau 

menyesuaikan lubang yang telah digurdi atau diberi inti. 

Mesin yang digunakan untuk melakukan proses gurdi adalah mesin gurdi 

radial. Mesin gurdi radial dirancang untuk pekerjaan besar, untuk pekerjaan dengan 

benda kerja tidak memungkinkan berputar dan untuk pekerjaan menggurdi 

beberapa lubang (Daryanto, 2011). 

4. Kecepatan putaran mata bor 

Kemampuan sayat mata bor dipengaruhi oleh jenis bahan dan ukuran 

diameter serta jenis bahan yang dibor. Kemampuan ini dapat kita peroleh 

secara efisien dengan cara mengatur kecepatan putaran pada mesin berdasarkan 
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hasil perhitungan jumlah putaran dalam satu menit atau Revolution Per Menit 

(RPM). Kecepatan putaran mata bor dapat dihitung dengan rumus : 

N = .... Rpm 

Di mana : 

N = Kecepatan putaran mesin dalam satuan putaran/menit (rpm) 

Cs = Cutting speed (kecepatan potong) dalam satuan m/menit 

π = 22/7 

D = Diameter mata bor dalam satuan mm 

1000 = Konversi dari satuan meter pada Cs ke milimeter 

Cutting Speed (Cs) untuk setiap jenis bahan sudah dibakukan 

berdasarkan jenis bahan alat potong. Tabel 2.6 memperlihatkan cutting speed 

untuk mata bor (Sumbodo, 2008). 

Momen torsi (Mt) memiliki rumus :

Mt = C.D1,9.s0,8 (Kg.mm)  

Dimana:  

C = konstanta bahan (kg/mm2)

S = feed motion (mm/rev) 

Daya pengeboran (Nc) memiliki rumus : 

Tabel 2.6. Cutting Speed untuk mata bor (Sumber : Sumbodo, 2008)
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Jenis bahan
Carbide Drills
Meter/menit

HSS Drills
Meter/menit

Alumunium dan 

paduannya

Kuningan dan Bronze

Bronze liat

Besi tuang lunak

Besi tuang sedang

Tembaga

Besi tempa

Magnesium dan 

paduannya

Monel

Baja mesin

Baja lunak

Baja alat

Baja tempa

Baja dan paduannya

Stainless steel

200 – 300

200 – 300

70 – 100

100 – 150

70 – 100

60 – 100

80 – 90

250 – 400

40 – 50

80 – 100

60 – 70

50 – 60

50 – 60

50 – 70

60 – 70

80 – 150

80 – 150

30 – 50

40 – 75

30 – 50

25 – 50

30 – 45

100 – 200

15 – 25

30 – 55

25 – 35

20 – 30

20 – 30

20 – 35

25 –35

Selain kecepatan putaran, kecepatan pemakanan pun harus diperhatikan agar 

tidak terjadi beban lebih. Berikut ini tabel kecepatan pemakanan pengeboran untuk 

berbagai diameter (Sumbodo, 2008) 

Diameter mata bor dalam mm Kecepatan pemakanan mm/putaran

Hingga 3

3 sd 6

6,5 sd 8,5

8,5 sd 25

Lebih dari 25

0,025 sd 0,05

0,05 sd 0,1

0.1 sd 0,2

0,2 sd 0,4

0,4 sd 0,6

5. Mata Bor 

Menurut Sumbodo (2008) Mata bor adalah suatu alat pembuat lubang 

atau alur. Mata bor diklasifikasikan menurut ukuran, satuan ukuran, simbol-

simbol ukuran, bahan dan penggunaannya. Menurut satuan ukuran, bor 

dinyatakan dalam mm dan inchi dengan kenaikan bertambah 0,5 mm, misalnya 

Ø5; Ø5,5; Ø6; Ø6,5; Ø7 atau dalam inchi dengan pecahan, misalnya Ø1/16”; 

Tabel 2.7. Kecepatan pemakanan (feeding)
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Ø3/32”; Ø1/8”; Ø5/32”; Ø3/16” dan seterusnya, atau bertanda dengan huruf A 

÷ Z.. 

5.1. Bagian-bagian mata bor

Nama-nama bagian dari mata bor dapat dilihat Gambar 2.13. 

Sedangkan mata bor pilin dengan sudut puncak 118º dan kisar sedang 

digunakan untuk mengebor logam fero, besi tuang, baja tuang dan besi 

tempa (Sumbodo, 2008) 

             Keterangan: 

1. tepi/mata potong 

2. kepala 

3. bibir pengait 

4. titik mati 

5. tepi/kelonggaran 

6. garis tengah 

7. bagian sudut potong 

8. sudut potong 

9. saluran tatal 

10. badan 

11. mata/puncak 

12. sudut bibir ruang antara 

5.2. Macam-macam mata bor

Sumbodo (2008) Mengemukakan selain mata bor pilin kisar sedang, 

jenis mata bor pilin lainnya adalah: 

Gambar 2.5. Bagian-baian mata bor 

(Sumber : Sumbodo, 2008)
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a. Mata bor pilin dengan spiral kecil 

Mata bor pilin dengan spiral kecil (Gambar 2.14), sudut 

penyayatnya 130º digunakan untuk mengebor aluminium, tembaga, 

timah, seng dan timbel. 

b. Mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 130º, 

Bor pilin dengan spiral besar (Gambar 2.15), sudut penyayat 130º 

digunakan untuk mengebor kuningan dan perunggu. 

c. Mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 80º  

Mata bor pilin dengan spiral besar (Gambar 2.16), sudut penyayat 

80º digunakan untuk mengebor batu pualam/marmer, batu tulis, fiber, 

ebonit dan sebagainya. 

d. Mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 30º  

Mata bor pilin dengan spiral besar (Gambar 2.17), sudut penyayat 

30º digunakan untuk mengebor jenis bahan karet yang keras (karetkaret 

bantalan). 

Gambar 2.6. Bor pilin spiral kecil (Sumber : Sumbodo, 2008)

Gambar 2.7. Bor pilin kisar besar (sumber : Sumbodo, 2008)

Gambar 2.8. Bor pilin kisar sudut sayat kecil (sumber : Sumbodo,
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6. Baja Karbon  

Baja merupakan salah satu jenis logam yang banyak digunakan dengan 

unsur karbon sebagai salah satu dasar campurannya. Di samping itu baja juga 

mengandung unsur-unsur lain seperti Sulfur (S), Fosfor (P), Silikon (Si), 

Mangan (Mn), dan sebagainya yang jumlahnya dibatasi. Sifat baja pada 

umumnya sangat dipengaruhi oleh prosentase karbon dan struktur mikro. 

Struktur mikro pada baja karbon dipengaruhi oleh perlakuan panas dan 

komposisi baja. Karbon dengan unsur campuran lain dalam baja membentuk 

karbid yang dapat menambah kekerasan, tahan gores dan tahan suhu baja. 

Perbedaan prosentase karbon dalam campuran logam baja karbon menjadi 

salah satu cara mengklasifikasikan baja. Berdasarkan kandungan karbon, baja 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu :  

6.1. Baja karbon rendah 

Baja kabon rendah (low carbon steel) mengandung karbon dalam 

campuran baja karbon kurang dari 0,3%. Baja karbon rendah tidak dapat 

dikeraskan karena kandungan karbonnya tidak cukup untuk membentuk 

struktur martensit (Amanto dalam Wattimena dan Louhenapessy, 2014).

6.2.   Baja karbon menengah 

Baja karbon sedang mengandung karbon 0,3%C–0,6%C (medium 

carbon steel) dan dengan kandungan karbonnya memungkinkan baja untuk 

Gambar 2.9. Bor pilin kisar besar sudut lancip (sumber : Sumbodo,

2008)
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dikeraskan sebagian dengan perlakuan panas (heat treatment) yang sesuai. 

Baja karbon sedang lebih keras serta lebih lebih kuat dibandingkan dengan 

baja karbon rendah (Amanto dalam Wattimena dan Louhenapessy, 2014).

6.3.   Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi mengandung 0,6%C– 1,5%C dan memiliki 

kekerasan tinggi namun keuletannya lebih rendah, hampir tidak dapat 

diketahui jarak tegangan lumernya terhadap tegangan proporsional pada 

grafik tegangan regangan. Berkebalikan dengan baja karbon rendah, 

pengerasan dengan perlakuan panas pada baja karbon tinggi tidak 

memberikan hasil yang optimal dikarenakan terlalu banyaknya martensit 

sehingga membuat baja menjadi getas (Amanto dalam Wattimena dan 

Louhenapessy, 2014).

6.4. Baja E.M.S 45    

Baja K-945 EMS-45 merupakan jenis baja yang termasuk kelompok 

baja karbon sedang. Dimana untuk baja jenis ini memiliki kandungan 

karbon mencapai 0,52 % (Prabowo et al., 2012).

Tabel 2.8. Komposisi baja K-945 EMS-45 (Bohler: Sertifikat baja 

S45C PT. Bhinneka Bajanas)

7. Konsumsi energi 

Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Energi 

memiliki satuan Joule atau Btu. Sedangkan daya didefinisikan sebagai laju 

energi yang dibangkitkan atau dikonsumsi. Satuan dari daya adalah Joule/detik 

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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atau watt. Maka satuan energi listrik adalah watt-detik atau lebih populer 

dengan watt-hour (Purbaningrum, 2014) 

Menurut Purbaningrum (2014) Hubungan antara daya, tegangan, arus 

dan faktor daya dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut: 

P = V.I 

Energi yang dibutuhkan dapat diukur dengan membandingkan P dan t

sesuai dengan rumus : 

W = P.t 

Keterangan: 

P = daya yang dibutuhkan (watt) 

V = tegangan (volt) 

I = arus yang mengalir (ampere) 

cos φ = faktor daya

W = energi yang dibutuhkan (joule) 

t = waktu yang dibutuhkan (sekon) 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dapat memperluas pandangan dan pengetahuan bagi 

peneliti juga dapat menghindari pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan oleh orang lain atau untuk menjaga originalitas penelitian. Penelitian 

yang berhubungan tentang pengaruh coolant (dromus) terhadap konsumsi energi 

dan kekasaran permukaan pada proses drilling dengan baja st 40, berdasarkan 

referensi yang ada penelitian ini belum pernah diteliti orang lain dan menurut 

sepengetahuan peneliti yang relevan dengan penelitian ini adalah:
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1. Dari hasil penelitian dan analisis Hamka Munir, Johannes Leonard, Rafiuddin 

Syam, memiliki hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa pada kecepatan 

potong 180 m/min dengan laju pemakanan 0.105 mm/rev didapatkan hasil 

kekasaran permukaan terkecil yaitu dengan nilai Ra 1.40 m. Nilai total 

konsumsi energi terkecil didapatkan pada kecepatan potong 550 m/min 

dengan laju pemakanan 0.205 mm/rev dengan nilai Etotal 254.03 kWs.

2. Dari hasil penelitian dan analisis Dhiah Purbosari, Herman Saputro, dan 

Danar Susilo Wijayanto, memiliki hasil penelitian yaitu Tingkat kekasaran 

permukaan terkecil sebelum awal waktu pemberian pendingin pada proses 

pemesinan CNC milling ZK 7040 terjadi pada feed rate 0,11 mm/rev dan 

awal waktu pemberian pendingin 10 menit yaitu sebesar 1,616 μm, sedangkan 

tingkat kekasaran paling besar terjadi pada feed rate 0,15 mm/rev dan awal 

waktu pemberian pendingin 20 menit yaitu sebesar 3,603 μm. Tingkat 

kekasaran permukaan terkecil setelah waktu pemberian pendingin pada 

proses pemesinan CNC milling ZK 7040 terjadi pada feed rate 0,11 mm/rev 

dan waktu pemberian pendingin setelah 10 menit yaitu sebesar 1,855 μm 

sedangkan tingkat kekasaran paling besar terjadi pada feed rate 0,15 mm/rev 

dan awal waktu pemberian pendingin setelah 20 menit yaitu sebesar 5,782 

μm. Bahan baja ST 40 apabila dilaksanakan proses pemesinan CNC milling 

ZK 7040 dengan variasi feed rate 0,11 mm/rev, 0,13 mm/rev, 0,15 mm/rev 

dan awal waktu pemberian pendingin 10 menit, 15 menit dan 20 menit akan 

menghasilkan variasi tingkat kekasaran permukaan antara N6 sampai dengan 

N8, dengan dua kondisi pemakanan yaitu sebelum awal waktu pemberian 

pendingin dan setelah waktu pemberian pendingin. Bahan baja ST 40 apabila 
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dilaksanakan proses pemesinan CNC milling ZK 7040 akan menghasilkan 

tingkat kekasaran permukaan yang semakin tinggi seiring bertambahnya feed 

rate yang digunakan dalam proses pemesinan, dengan dua kondisi. 

3. Dari hasil penelitian dan analisis Richard Geo, Jose Sheril D’cotha (2014) 

memiliki hasil penelitian yaitu efek dari parameter mesin (kecepatan potong, 

kecepatan spindel, kedalaman potong) pada konsumsi daya dari alat

selama sampai bahan baja paduan EN-24. Alat dipertimbangkan dalam 

penelitian eksperimental ini adalah HSS dan tungsten carbide tool. 

Perbandingan daya yang dikonsumsi oleh alat dilakukan. model matematika 

untuk konsumsi daya alat diciptakan oleh. Software spss. Dari model 

ditemukan bahwa kecepatan potong adalah faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi daya yang dikonsumsi oleh alat dan spindel kurang 

berpengaruh.

C.   Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan  yang 

dihadapi dalam penelitian, dimana jawaban sementara tersebut masih diuji lagi

kebenarannya. Berdasarkan masalah dan landasan teori yang ada maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
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1. Penggunaan cairan pendingin (dromus) mempengaruhi konsumsi energi pada 

proses drilling baja E.M.S 45. 

2. Penggunaan cairan pendingin (dromus) mempengaruhi kekasaran permukaan 

baja E.M.S 45 pada proses drilling.

3. Variasi ukuran diameter mata bor dapat mempengaruhi konsumsi energi pada 

proses drilling baja E.M.S 45.

4. Variasi ukuran diameter mata bor dapat mempengaruhi konsumsi energi pada 

proses drilling baja E.M.S 45.



55

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan pengujian konsumsi energi listrik pada baja EMS 45 setelah 

dilakukan variasi diameter mata bor dan penggunaan coolant pada proses 

drilling dapat disimpulkan bahwa variasi diameter mata bor memberikan 

pengaruh yang besar terhadap konsumsi energi listrik yang dipakai, variasi 

dilakukan dengan ukuran mata bor 7 mm, 9 mm dan 11 mm. Nilai konsumsi 

terendah yaitu pada diameter mata bor 7 mm memakai cairan dromus 

dengan nilai sebesar 17,331 kWs. Sedangkan nilai konsumsi energi listrik 

terbesar yaitu pada diameter mata bor 11 mm tanpa dromus dengan nilai 

sebesar 31,443 kWs. 

2. Konsumsi energi listrik juga berpengaruh secara signifikan apabila 

pengerjaan drilling dengan menggunakan coolant (dromus) atau tanpa 

menggunakan coolant (dromus), dari hasil penelitian perbedaan pengaruh 

terbesar dengan menggunakan coolant atau tanpa menggunakan coolant

yaitu pada mata bor 9 mm dengan nilai sebesar 0,679 kWs. Nilai konsumsi 

energi dari hasil pengujian penggunaan cairan dromus tiap ukuran mata bor 

selalu terjadi penurunan. Pada diameter mata bor 7 mm tanpa penggunaan 

dromus sebesar 17,485 kWs, dengan penggunaan dromus sebesar 17,331 

kWs. Pada diameter mata bor 9 mm tanpa penggunaan dromus sebesar 

24,097 kWs, dengan penggunaan dromus sebesar 23,418 kWs. Pada 

diameter mata bor 11 
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mm tanpa penggunaan dromus sebesar 31,443 kWs, dengan penggunaan 

dromus sebesar 31,313 kWs 

3. Nilai kekasaran permukaan menunjukan bahwa nilai terendah dari hasil 

pengujian variasi diameter mata bor yaitu pada diameter mata bor 7 mm 

yang memakai coolant dengan nilai sebesar 1,162 µm. Sedangkan nilai 

kekasaran permukaan terbesar yaitu pada diameter mata bor 11 mm tanpa 

coolant dengan nilai sebesar 2,933 µm. Setiap ukuran diameter mata bor 

yang semakin kecil juga menghasilkan nilai kekasaran permukaan yang 

semakin kecil pula, seperti pada mata bor 7 mm dengan coolant sebesar 

1,162 µm, mata bor 9 mm dengan coolant sebesar 1,654 µm dan mata bor 

11 mm dengan coolant sebesar 1,796 µm. Pada mata bor 7 mm tanpa coolant

sebesar 2,145 µm, mata bor 9 mm tanpa coolant sebesar 2,932 µm dan mata 

bor 11 mm tanpa coolant sebesar 2,933 µm

4. Penggunaan cairan pendingin (dromus) berpengaruh besar pada kekasaran 

permukaan, dari hasil pengujian dengan benda yang menggunakan cairan 

dromus selalu lebih rendah dari pada yang tidak menggunakan cairan 

dromus. Pada diameter mata bor 7 mm tanpa penggunaan dromus sebesar 

2,145 µm, dengan penggunaan dromus sebesar 1,162 µm. Pada diameter 

mata bor 9 mm tanpa penggunaan dromus sebesar 2,932 µm, dengan 

penggunaan dromus sebesar 1,654 µm. Pada diameter mata bor 11 mm 

tanpa penggunaan dromus sebesar 2,933 µm, dengan penggunaan dromus 

sebesar 1,796 µm. Perbedaan nilai kekasaran permukaan terbesar dari 
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penggunaan cairan pendingin yaitu pada mata bor 9 mm, perbedaanya 

sebesar 1,278 µm.  

B. Saran 

1. Pada saat pemasangan atau penyambungan rangkaian dari alat pengukur 

konsumsi energi listrik ke mesin yang akan diukur sebaiknya tegangan listrik        

yang masuk ke mesin dimatikan terlebih dahulu untuk faktor keamanan. 

2. Sebelum pengukuran konsumsi energi dilakukan sebaiknya pengkaliberasian 

alat dilakukan terlebih dahulu, dengan mengukur tegangan yang masuk 

kemesin dari sumber PLN memakai multimeter dicatat tegangan yang terbaca 

oleh multimeter kemudian dibandingkan dengan tegangan yang terbaca oleh 

alat ukur. Apabila sama maka pengkaliberasian selesai.
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