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ABSTRAK 

Catur Pamungkas, Ray, 2017. Pengaruh Kedalaman Pemakanan, Sudut Potong, 

Dan Media Pendingin Terhadap Tingkat Kekasaran Aluminium 6061. Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dr. Murdani, M.Pd. 

dan Drs. Agus Suharmanto M.Pd. 

 

Kata kunci : Kedalaman Pemakanan, sudut potong, media pendingin, aluminium 

6061 

Kualitas suatu komponen hasil permesinan dapat dilihat dari tingkat 

kekasaran permukaan komponen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kekasaran permukaan hasil pembubutan seperti kedalaman 

pemakanan, sudut potong, dan media pendingin. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh kedalaman pemakanan, sudut potong, dan media pendingin 

terhadap tingkat kekasaran Aluminium 6061. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, dengan tujuan 

mengetahui sebab akibat berdasarkan perlakuan yang diberikan. Pada penelitian 

ini perlakuan yang diberikan yaitu variasi kedalaman pemakanan, sudut potong, 

dan media pendingin. Variasi kedalaman pemakanan yang digunakan yaitu 0,5 

mm,  1 mm, dan 1,5 mm. variasi sudut potong yang digunakan yaitu 60º, 70ᵒ, dan 

80º. Sedangkan variasi media pendingin yang digunakan adalah air dan oli SAE 

40. Setelah dilakukan pembubutan menggunakan variasi tersebut kemudian 

dilakukan pengujian nilai kekasaran dengan alat surfcorder se300. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa nilai kekasaran dari masing-masing 

spesimen memiliki perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai kekasaran paling rendah dengan kedalaman pemakanan 1,5 mm, sudut 

potong utama 80ᵒ, dan media pendingin oli SAE 40 yaitu 1.325 µm. Sedangkan 

nilai kekasaran paling tinggi dengan variasi kedalaman pemakanan 0,5 mm, sudut 

potong utama 60ᵒ, dan media pendingin air yaitu 3.738 µm. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar kedalaman pemakanan, sudut potong utama, 

dan media pendingin oli dengan debit yang maksimal maka akan menghasilkan 

nilai kekasaran permukaan yang optimal.  
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ABSTRACT 

Catur Pamungkas, Ray, 2017. The Effect Depth of Cut, Cutting Angle, and 
Cooling Media Toward The Result of The Surface Roughness of Aluminum 6061. 
Department of Mechanical Engineering. Faculty of Engineering.State University 
of Semarang. Dr. Murdani, M.Pd. And Drs. Agus Suharmanto, M.Pd. 

Keywords : depth of cut, cutting angle, cooling media, aluminum 6061 

The quality of a machined component can be seen from the surface 
roughness level of the component itself. There are several factors that can affect 
the level of surface roughness of the workpiece, such as the depth of cut, cutting 
angle, and cooling media. The purpose of this study is to determine the effect 
depth of cut, cutting angle, and cooling media toward the result of the surface 
roughness of Aluminum 6061. 

This study uses the experimental study method, which aims to determine 
the cause of effect based on the treatment provided. The treatments are the 
variation of depth of cut, cutting angle, and cooling media. The variations of 
depth of cut that is used are 0.5 mm, 1 mm, and 1.5 mm. Then, the variations of 
cutting angle that is used are 60 º, 70 º, and 80 º. Meanwhile, the variations of 
cooling media that is used are water and SAE 40 oil. After work piece, then the 
value of roughness is tested using  surfcorder se 300. 

The test results show that the roughness value of each specimen has a 
significant difference. It is proven by the lowest value of roughness with depth of 
cut is 1.5 mm, the main cutting angle is 80 º, and cooling media SAE 40 oil is 
1.325 μm. Meanwhile, the highest value of roughness with depth of cut is 0.5 mm, 
the main cutting angle is 60 º, and cooling media water is 3.738 μm. So, it can be 
conclude that the bigger of cutting angle, the more depth of cut, and the use of oil 
cooling media with good discharge can make the surface roughness value is 
optimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Industri manufaktur akhir-akhir ini terus meningkat sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil produksi dan kebutuhan masyarakat. Berkenaan dengan meningkatnya ilmu 

di bidang teknologi. Industri manufaktur kini berlomba-lomba untuk membuat 

produk yang berkualitas. Dalam pembuatan produk berkualitas pemilihan bahan 

menjadi faktor utama penentu kualitas produk.  

Akhir-akhir ini bahan yang banyak digunakan di dunia industri adalah 

aluminium, aluminium adalah salah satu bahan yang berteknologi tinggi. 

Aluminium dipilih karena sifatnya yang ringan, reflektif, kuat, penghantar panas 

yang baik, tidak beracun, tahan terhadap korosi dan dapat didaur ulang. Kini 

aluminium sudah digunakan diberbagai sektor industri seperti industri otomotif, 

pembangunan, dan elektronik. Selain pemilihan bahan hal yang harus 

diperhatikan dalam dunia industri adalah proses produksi. Mengingat 

meningkatnya kebutuhan masyarakat saat ini, diharapkan proses produksi dapat 

dilakukan secara cepat, dalam jumlah yang banyak dan sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka beberapa komponen, bahkan hampir 

semua barang teknik dikerjakan menggunakan mesin karena dengan 

menggunakan mesin, proses produksi akan lebih efisien. 

 Diantara berbagai macam proses pengerjaan produk logam, proses 

pembubutan merupakan salah satu yang banyak digunakan. Menurut Prasetya 
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(2010) prinsip kerja pembubutan adalah memutar benda kerja, dan menggunakan 

mata potong pahat sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Mesin bubut 

merupakan salah satu mesin produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja 

yang berbentuk silindris. Mesin bubut memiliki dua tipe yaitu mesin bubut CNC 

dan konvensional. Mesin bubut CNC adalah mesin bubut semi otomatis yang 

dioperasikan menggunakan progam CNC sebagai otak untuk menggerakan dan 

mengontrol kinerja pahat dan titik-titik vital lain secara otomatis. Dengan 

menggunakan mesin bubut CNC hasil produksi mampu dikontrol dengan sangat 

baik, dan tingkat akurasi pengerjaan sangat tinggi. Namun harga dan biaya 

pemeliharaan mesin yang sangat mahal membuat industri menengah ke bawah 

lebih memilih menggunakan mesin bubut konvensional. Mesin bubut 

konvensional adalah mesin bubut yang dioperasikan secara manual. 

Pada proses membubut, hasil pembubutan yang berkualitas tinggi dapat 

dilihat dari segi bentuk, kepresisian ukuran, dan karakteristik permukaan yang 

berupa kekasaran dari permukaan benda kerja. Pada dasarnya setiap pekerjaan 

mesin mempunyai persyaratan kualitas permukaan (kekasaran permukaan) yang 

berbeda-beda, tergantung dari fungsinya. Hal ini dimaksudkan agar komponen 

tersebut dapat berfungsi secara maksimal dan memiliki umur pakai yang tinggi. 

Permukaan dengan tingkat kekasaran yang tinggi, terutama pada bagian yang 

banyak terjadi kontak, akan menyebabkan terjadinya gaya gesekan yang cukup 

tinggi dan pada akhirnya akan menyebabkan keausan.  

 Menurut Prasetya (2010) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

kekasaran permukaan hasil pembubutan, diantaranya adalah laju pemakanan, 
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media pendingin, kecepatan spindel, kedalaman pemotongan, bahan dan geometri 

pahat. Pada proses pembubutan konvensional beberapa faktor tersebut sangatlah 

penting, dan perlu perhatian yang khusus. Untuk mendapatkan hasil pembubutan 

dengan tingkat kekasaran yang diinginkan dapat disiasati dengan cara mencoba-

coba, atau dengan feeling. Biasanya dilakukan dengan memperbesar atau 

memperkecil kecepatan spindel, kecepatan pemakanan, dan kedalaman 

pemakanan. Namun hasilnya tidak dapat dipastikan tergantung dari skill dan 

pengalaman operator. Dalam menyingkat waktu produksi, kedalaman pemakanan 

adalah salah satu faktor yang sering dilupakan oleh operator. Dimana pemakanan 

dilakukan sedalam mungkin agar proses pembubutan cepat selesai, namun tidak 

memperhatikan tingkat kekasaran dan kualitas hasil bubutan.. Selain kedalaman 

pemakanan faktor yang sering tidak diperhatikan adalah sudut potong, dan media 

pendingin. Sudut potong adalah sudut yang dibentuk oleh mata potong utama 

dengan kecepatan makan. Sedangkan media pendingin adalah media yang 

digunakan untuk mendinginkan agar tidak terjadi kerusakan komponen akibat 

panas yang ditimbulkan oleh proses permesinan.   

 Dari latar belakang masalah tersebut perlu diadakan penelitian 

berhubungan dengan tingkat kekasaran hasil proses pembubutan, dengan 

mengambil judul “PENGARUH KEDALAMAN PEMAKANAN, SUDUT 

POTONG, DAN MEDIA PENDINGIN TERHADAP TINGKAT 

KEKASARAN ALUMINIUM 6061” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kekasaran permukaan logam hasil proses 

pembubutan yang menggunakan mesin bubut konvensional. Faktor-faktor tersebut 

adalah: 

 1. Laju pemakanan (feed) 

 2. Media Pendingin (collant) 

 3. kecepatan spindel (RPM) 

 4. Kedalaman pemakanan (depth of cut) 

 5. Alat potong (bahan dan geometri pahat) 

 6. Karakteristik benda kerja (struktur dan kekerasan) 

 7. Keterampilan operator 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada sasaran yang akan 

dicapai dan menghindari meluasnya permasalahan, maka dari berbagai 

permasalahan yang timbul diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini laju pemakanan (feed) yang digunakan adalah 0,037 

mm/rev. 

2. Pahat yang digunakan adalah pahat bubut rata kanan jenis HSS (High 

Speed Steel). 

3. Kedalaman pemakanan yang digunakan dibatasi dari 0.5 mm, 1 mm, dan 

1,5 mm . 
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4. Sudut potong yang digunakan dibatasi dari 60⁰, 70⁰, dan 80⁰ 

5. Media pendingin yang digunakan adalah air dan oli 

6. Pengujian hasil pembubutan permukaan benda kerja adalah pengujian 

kekasaran permukaan dengan menggunakan alat roughness tester. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kedalaman pemakanan terhadap tingkat kekasaran 

permukaan hasil pembubutan Aluminium 6061 ? 

2. Apakah ada pengaruh sudut potong terhadap tingkat kekasaran permukaan  

hasil pembubutan Aluminium 6061 ? 

3. Apakah ada pengaruh media pendingin terhadap tingkat kekasaran 

permukaan hasil pembubutan Aluminium 6061 ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kedalaman pemakanan terhadap tingkat 

kekasaran permuakaan hasil pembubutan  Aluminium 6061 

2. Untuk mengetahui pengaruh sudut potong terhadap tingkat kekasaran 

permukaan hasil pembubutan Aluminium 6061 

3. Untuk mengetahui pengaruh media pendingin terhadap tingkat kekasaran 

permukaan hasil pembubutan Aluminium 6061 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengetahui variasi kedalaman pemakanan, sudut potong, dan media 

pendingin yang tepat sehingga dapat menghasilkan kekasaran yang 

rendah. 

2. Dapat dijaddikan referensi untuk bengkel-bengkel bubut sehingga dapat 

membantu dalam proses pembubutan. 

3. Diharapkan dapat memberi kontribusi pada pendidikan berupa informasi 

darihasil penelitian yang dapat dijadikan bahan rujukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Mesin Bubut   

 Mesin bubut (turning machine) adalah salah satu jenis perkakas yang 

dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata 

potong pahat (tools) sebagai alat untuk menyayat benda kerja. Mesin bubut 

merupakan salah satu mesin proses produksi yang dipakai untuk membentuk 

benda  berbentuk silindris. Pada prosesnya benda kerja terlebih dahulu dipasang 

pada chuck (pencekam) yang terpasang pada spindel mesin, kemudian spindel dan 

benda kerja diputar dengan kecepatan sesuai perhitungan. Alat potong (pahat) 

yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan disayatkan pada benda kerja 

yang berputar. Umumnya pahat bubut dalam keadaan diam, pada 

perkembangannya ada jenis mesin bubut yang berputar alat potongnya sedangkan 

bendanya diam. Dalam kecepatan putar sesuai perhitungan alat potong akan 

mudah memotong benda kerja sehingga benda kerja mudah dibentuk sesuai yang 

diinginkan. Mesin bubut manual dikatakan konvensional untuk membedakan 

dengan mesin-mesin yang dikontrol dengan komputer (Computer Numerically 

Controlled) ataupun kontrol numerik (Numerical Control). (Wirawan Sumbodo, 

2008 : 227) 

Menurut (Winoto, 2011) mesin bubut merupakan mesin perkakas untuk 

tujuan proses pemotongan logam (metal cutting process). Kekhususan operasi 

mesin bubut adalah digunakan untuk memproses benda kerja dengan hasil atau 
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bentuk penampang lingkaran (silindris). Sebab-sebab yang paling memegang 

peranan digunakannya mesin bubut antara lain :  

1. Banyak bagian konstruksi mesin (poros, sumbu, pasak tabung, badan roda, 

sekrup, dan sebagainya) menurut bentuk dasarnya merupakan benda putar 

(benda rotasi), sehingga membuat benda kerja ini sering digunakan dengan 

cara pembubutan. 

2. Perkakas bubut relatif sederhana dan murah 

3. Proses pembubutan menelupas serpih secara tak terputus sehingga daya sayat 

yang baik dapat dicapai.   

2.1.1.1 Bagian Utama Mesin Bubut Konvensional 

 Pada umunnya bagian-bagian utama mesin bubut konvensional sama 

walaupun merk dan buatan pabrik berbeda, hanya saja terkadang posisi 

handle/tuas, tombol, tabel penunjuk pembubutan dan rangkaian penyusunan roda 

gigi untuk berbagai jenis pembubutan letak/posisinya berbeda. Demikian juga 

cara pengoprasiannya karena memiliki fasilitas yang sama juga tidak jauh 

berbeda. Berikut adalah beberapa bagian-bagian mesin bubut pada umumnya. 

1. Motor Penggerak 

  Motor penggerak merupakan sumber penggerak utama pada mesin bubut. 

Motor berfungsi untuk menggerakan spindel yang nantinya akan memutar 

benda kerja. Motor penggerak yang biasanya digunakan adalah motor 

penggerak arus searah (DC) dengan kecepatan putar yang variabel. 
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2. Spindel  

 Spindel adalah bagian yang berputar (terpasang pada headstock) untuk 

memutar chuck (pencekam benda kerja). 

3. Headstock (Kepala Tetap) 

 Bagian dimana transmisi penggerak berada. Komponen (pencekam benda 

kerja) dihibungkan dengan spindel poros transmisi pada bagian headstock. 

Headstock terdiri dari workholderspindle, gear transmisi, parameter tingkat 

kecepatan spindel dan tuas-tuas pengatur.  

4. Tailstock (Kepal Lepas) 

 Kepala lepas berfungsi mengatur center /titik tengah yang dapat diatur 

untuk proses bubut paralel maupun taper. Tailstock bergerak diatas 

lintasannya berupa rangkaian gigi rack dan pinion. Bagian ini juga berfungsi 

menunjukan posisi relativ antara benda dan cutting tool (pahat).  

5. Toolpost (Penjepit Pahat) 

 Bagian dimana citting tool (mata pahat) dicekam kuat bersamaan dengan 

toolholder-nya. Pengencangan toolholder pada toolpost menggunakan tuas 

skrup. Tool ini terpasang pada carriage (meja pengantar). 

6. Carriage (Eretan) 

 Bagian ini berfungsi menghantarkan cutting tool (yang terpasang dari tool 

post) bergerak sepanjang meja bubut saat operasi pembubutan berlangsung. 
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Carriage (Eretan) terdiri dari eretan memanjang (longituditional carriage) 

yang bergerak sepanjang atas mesin, eretan melintang (cross carriage) yang 

bergerak melintang alas mesin dan eretan atass (top carriage) yang bergerak 

sesuai dengan posisi penyetelan diatas eretan melintang.  Cariage terdiri dari 

tiga bagian yaitu meja/sadel, apron, cross silinder. Kegunaan eretan adalah 

untuk memberikan pemakanan yang besarnya dapat diatur menurut kehendak 

operator yang dapat terukur dengan ketelitian tertentu yang terdapat pada 

roda pemutarnya. Eretan dapat digerakan secara otomatis ataupun manual. 

7. Chuck (Cekam) 

 Cekam adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjepit bendas kerja. 

Jenisnya ada yang berahang tiga sepusat (self centering chuck) dan ada juga 

yang berahang tiga dan empat tidak sepusat (independenc chuck). Cekam 

rahang tiga sepusat, digunakan untuk benda-benda silindris,dimana gerakan 

rahang bersama-sama pada saat dikencangkan atau dibuka. Sedangkan cekam 

dengan rahang tiga dan empat tidak sepusat, setiap rahang dapat bergerak 

sendiri tanpa diikuti oleh rahang yang lain, maka jenis ini biasanya digunakan 

untuk mencekan benda-benda yang tidak silindris atau digunakan pada saat 

pembubutan eksentrik. (Wirawan Sumbodo, 2008: 247)  

8. Bed Engine (Meja Mesin) 

 Meja mesin bubut berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, 

penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan waktu 

pembubutan.meja mesin bubut memiliki permukaan yang halus dan rata 
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sehingga gerakan kepala lepas dan lain-lain diatasnya berjalan dengan lancar. 

Bila alas ini kotor atau rusak maka akan mengakibatkan jalanya eretan tidak 

lancar sehingga akan diperoleh hasil bembubutan yang kurang baik atau 

kurang presisi. 

9. Kran Pendingin 

 Kran pendingin berfungsi untuk menyalurkan cairan pendingin (collant) 

kepada benda kerja yang sedang dibubut dengan tujuan untuk mendinginkan 

pahat pada waktu penyayatan, sehingga dapat menjaga pahat tetap tajam dan 

hasil bubutannyapun halus. (Wirawan Sumbodo, 2008 : 244) 

2.1.1.2 Gerak Pemakanan Mesin Bubut Konvensional 

 Gerak pemakanan adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda 

kerja berputar satu kali, sehingga satuannya adalah mm/putaran. Gerak 

pemakanan ditentukan berdasarkan kekuatan mesin, material benda kerja, material 

pahat, dan terutama kehalusan permukaan yang diinginkan. Gerak pemakanan 

biasanya ditentukan dalam hubungannya dengan kedalaman potong a. Gerakan 

pemakanan tersebut berharga sekitar 1/3 sampai 1/20 a, atau sesuai dengan 

kehalusan permukaan yang dikehendaki (Widarto, 2008 : 146) 
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Gambar 2.1.  Gerak Pemakanan  

 Semakin besar gerak pemakanan maka akan lebih tebal pula beram yang 

dihasilkan. Penampang beram adalah yang dihasailkan setelah satu putaran benda 

kerja, pada setiap pemutaran terkelupas sebuah cincin. Semakin besar penampang 

beram maka semakin kasar permukaan benda kerja yang dihasilkan. Luas 

penampang beram adalah hasil perkalian antara gerak pemakanan (f) dan 

kedalaman potong (a). 

 A = f . a . . . . . (mm
2
). (George Love dalam Prasetya , T. A. 2010 : 34) 

 Gerak pemakanan ini juga dapat digunakan untuk menghitung kecepatan 

gerak pemakanan. Kecepatan gerak pemakanan ini dihitung dengan tujuan 

mengetahui waktu yang dibutuhkan pahat untuk menyayat benda kerja tiap 

putaran per menit, dengan diketahuinya kecepatan gerak pemakanan ini waktu 

produksi bisa direncanakan. 
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 Dimana : 

V = Kecepatan gerak pemakanan 

f = Gerak pemakanan 

n = Putaran benda kerja 

 Gerak pemakanan biasanya disediakan dalam daftar spesifikasi yang 

dicantumkan pada mesin bubut.  

 

Gambar 2.2 Daftar spesifikasi mesin bubut 

2.1.1.3 Kedalaman Pemakanan  

 Kedalaman Pemakanan (depth of cut) adalah tebal bagian benda kerja 

yang dibuang dari benda kerja, atau jarak antara permukaan yang dipotong 

terhadap permukaan yang belum terpotong (lihat gambar 2.1). Ketika pahat 

memotong sedalam a, maka diameter benda kerja akan berkurang 2a, karea bagian 

permukaan benda kerja yang dipotong ada di dua sisi, akibat dari benda kerja 

yang berputar.  Dalam proses permesinan, untuk mencapai kondisi pemotongan 
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yang optimal dan stabil sangat perlu diperhatikan adanya kombinasi besaran laju 

pemotongan, gerak makan, dan kedalaman pemotongan. (Widarto, 2008 :146) 

 Kedalaman pemakanan dapat diartikan dengan dalamnya pahat menusuk 

benda kerja saat penyayatan ataupun tebalnya tatal bekas bubutan. Kedalaman 

permukaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Dimana : α : Kedalaman pemakanan (mm)  

d0 : Diameter awal (mm) 

dm : Diameter akhir (mm) 

 

2.1.2 Alat Potong 

 Alat potong atau pahat merupakan komponen terpenting dalam proses 

permesinan. Yang dimaksud dengan alat potong adalah alat/pisau yang digunakan 

untuk menyayat benda kerja. Dalam proses pembubutan alat potong yang sering 

digunakan adalah pahat bubut. Jenis bahan pahat bubut yang banyak digunakan 

diindustri adalah baja karbon, HSS, karbida, diamond dan keramik. (Wirawan 

Sumbodo, 2008 : 253) 

2.1.2.1 Geometri Pahat  

 Menurut Sutopo dalam Husein Saddam (2015 : 16) bidang permesinan, 

geometri alat potong didefinisikan sesuai dengan standar DIN 6580 dan 6581. 
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Gambar 2..3 Geometri pahat bubut sesuai dengan DIN 6581 

Ket : 

1. rake face chamfer 

2. rake face 

3, flank face chamfer at minor 

cutting edge 

4. minor flank face at cutting tip 

5. minor flank face at shank 

6. corner radius 

7. major cutting edge 

8. major flank face at cutting tip 

9. base of the shank 

10. major flank face at shank  

11. flank face chamfer at major 

cutting edge 

 

1. Permukaan flank (flank faces) 

 Permukaan flank faces adalah area pada sisi potong yang sejajar dengan 

permukaan potong (cut surfaces). Apabila permukaan flank ini diberi chamfer, 

selanjutnya bagian ini disebut flank face chanfer. 
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2.  Permukaan Rake (rake faces) 

 Permukaan rake adalah permukaan di mana tatal (chip) bergerak dan 

menggesek bidang tersebut. Apabila permukaan atau bidang rake juga diberi 

chamfer kemudian disebut rake face chamfer. 

3. Sisi Potong 

a. Sisi potong utama (major cutting edges) 

Didefinisikan sebagai sisi pemotong, ketika dilihat dari area bidang 

kerja pada arah gerak makan yang sesuai. 

b. Sisi potong minor 

Didefinisikan sebagai sisi pemotong tetapi jika dipandang dari area 

bidang kerja bukanlah berbentuk titik pada arah yang sesuai dengan 

gerak makan. 

4. Pojok alat potong (corners) 

a. Pojok sisi potong 

Pojok sisi potong dapat didefinisikan sebagai titik bertemunya sisi 

potong mayor dan sisi potong minor. 

b. Radius pahat  

Adalah bentuk radius ujung alat potong.Radius pahat dapat diukur 

dalam bidang referensi pahat. 

2.1.2.2 Sudut-Sudut Pemotongan 

1. Sudut yang diukur pada bidang referensi pahat : 

a. Sudut potong utama (χ), berdasarkan antara sumbu benda kerja dan 

bidang sisi potong. 
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b. Sudut baji (ε) didefinisikan sebagai sudut situasional antara sisi potong 

utama dan sisi potong bantu. 

 

Gambar 2.4 Sudut potong utama (χ) dan sudut potong (ε) 

 

2. Sudut yang diukur berdasarkan bidang sisi potong (sudut inklinasi)  

 Dideskripsikan sebagai sudut antara bidang referensi pahat dan sisi potong 

utama. Sudut inklinasi sisi potong adalah negatif jika sisi potong naik ke arah atas, 

hal ini menentukan titik pertama alat potong yang menyayat benda kerja. 

 
Gambar 2.5 Sudut Inklinasi sisi potong pahat (λ)  

3. Sudut yang diukur berdasarkan bidang penampang alat potong (wedge 

measuring plane): 

a. Sudut bebas samping (tool orthogonal clearance) = α 
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b. Sudut potong (βt antara bidang flank dan permukaan rake. 

c. Sudut Rake (γ), didefinisikan sebagai sudut antara permukaan rake 

dengan bidang referensi pahat. 

 
Gambar 2.6 Sudut bebas  (α), sudut rake (γ)  (sumber: Sutopo 2007) 

 

2.1.2.3  Jenis Sudut dan Pengaruhnya terhadap Prosedur Pemotongan 

1. Sudut bebas samping (tool orthogonal clearance) = α 

 Ukuran normal sudut bebas samping berkisar antara 6 s.d 10 derajat. 

Ukuran sudut bebas yang besar digunakan untuk memotong benda kerja yang 

lunak (soft) hu 

ngga ulet (tough). Sudut bebas yang besar dapat menyebabkan : 

a. Terbentuknya Build up edge (BUE)di bibir potong. 

b. Memperlemah sudut potong. 

c. Mempertinggi terciptanya keausan tepi (flank wear) 

2. Sudut bebass kecil 

 Digunakan untuk pemotongan material dengan tegangan tarik yang lebih 

tinggi. Sudut bebas yang kecil dapat menyebabkan : 

a. Memperkua are bidang potong (wedge). 
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b. Meningkatkan daya tahan permukaan tool terrhadap panas yang timbul 

akibat pemotongan. 

c. Memberikan kontribusi pada peredaman getaran yang timbul. 

3. Sudut bebas untuk pahat yang dipatri keras atau insert 

 Jika pahat karbida sisipan diperlukan untuk digerinda ulang, maka 

gunakan tangkai pahat yang lebih lunak kekerasnya dan berikan tambahan  

sudut kebebasan sekitar 2 derajat. 

 
Gambar 2.7 Sudut bebas samping pahat dan pemegangannya  

 

4. Posisi pahat relatif terhadap sumbu benda kerja 

 Sudut bebas relatif (αx) ditentukan pada posisi relative pahat terhadap 

sumbu kerja. 

a. Sudut Potong (β) 

Sudut potong yang besar dipergunakan untuk pengerjaan material yang 

memiliki kekerasan tinggi dan bahan-bahan yang getas (brittle). Sudut 

potong yang kecil cocok untuk material yang lunak (soft). 
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b. Sudut Potong Utama 

Sudut potong utama dapat menentukan lokasi dari sisi utama relatif 

terhadap benda kerja. Apabila kedalaman pemotongan, lebar pemotongan 

dari sisi potong utama tergantung pada alat potong utama. Sudut potong 

utama yang lebih kecil, dapat menyebabkan lebar pemotongan yang lebih 

besar pada sisi potong utama. Namun sudut potong utama yang besar 

dapat memperbesar gaya pemotongan yang diakibatkan oleh gerak makan 

(feed force) dan menurunkan gaya-gaya lain (passive force). 

 

Gambar 2.8 Sudut potong utama  

2.1.3 Media Pendingin 

 Pendingin adalah cairan yang digunakan dalam proses produksi yang 

berfungsi untuk pendingin panas yang tinggi akibat gesekan dua benda. Selain 

untuk memperpanjang umur pahat, cairan pendingin mampu menurunkan gaya 

dan pemperhalus permukaan produk hasil permesinan. Selain itu, cairan 

pendingin juga berfungsi sebagai pembersih beram dan melumasi elemen 

pembimbing (ways) mesin perkakas serta melindungi komponen mesin dari 
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korosi. Secara umum dapat dikatakan bahwa peran utama cairan pendingin adalah 

untuk mendinginkan dan melumasi (Widarto, 2008 : 299). 

2.1.3.1 Jenis-Jenis Cairan Pendingin 

 Peran penggunaan cairan pendingin tergantung terhadap tingkat kekerasan 

benda kerja, dan alat potong (pahat). Dalam pemilihan cairan pendingin ada 

beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti unjuk kerja proses, harga, 

keamanan terhadap lingkungan, dan keamanan terhadap kesehatan. Kualitas 

cairan pendingin dapat dilihat dari bahan pembuatnya. Menurut Prasetya (2010 : 

35) berdasarkan bahan pembuatnya cairan pendingin dikategorikan menjadi empat 

jenis utama yaitu : 

3.8.2.1 Straight oils (minyak murni)   

Minyak murni adalah minyak yang tidak dapat digunakan pada proses 

permesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Minyak murni ini berasal dari salah 

satu atau kombinasi minyak bumi (naphthenic, paraffinic), minyak binatang, atau 

minyak nabati..Minyak murni memiliki viskositas yang bermacam-macam dari 

encer hingga kental tergantung dari penggunaannya. Minyak murni menghasilkan 

pelumasan yang baik, namun sifat pendinginnya paling rendah dibandingkan 

dengan cairan pendingin yang lain. 

3.8.2.2 Synthetic fluids (cairan sintetis) 

Minyak sintetik dihasilkan dari campuran organik dan anorganik alkaline 

bersama-sama dengan bahan penambah (additive) untuk pembersih korosi. 

Diantara berbagai jenis cairan pendingin, minyak sintetik memiliki kualitas 

pendinginan yang paling baik. 



22 
 

 
 

 

3.8.2.3 Semisynthetic fluids (cairan semi sintetis) 

Cairan semi sintetik adalah hasil dari pencampuran antara minyak sintetik 

dengan soluble oil sehingga memiliki karakteristik kedua minyak pembentuknya. 

3.8.2.4 Soluble oils 

Soluble oils adalah konsentrat yang mengandung minyak mineral dasar dan 

pengemulsi untuk menstabilkan emulsi. Soluble oil banyak digunakan diindustri 

permesinan karena disamping harganya yang relatif terjangkau, soluble oils juga 

memiliki kerja pelumasan dan penghantaran panas yang cukup bagus. 

2.1.4 Aluminium 6061 

Aluminium dan paduan aluminium adalah logam ringan yang mempunyai 

kekuatan tinggi, tahan terhadap karat dan merupakan konduktor listrik yang cukup 

baik. Karena hal ini maka penggunaan aluminium dan paduanya didalam banyak 

bidang telah berkembang. Paduan aluminium dapat diklasifikasikan dalam tiga 

cara, yaitu berdasarkan pembuatan, dengan klasifikasi paduan cor dan paduan 

tempa, berdasarkan perlakuan panas dengan klasifikasi, dapat dan tidak dapat 

diperlaku-panaskan dan cara ketiga yang berdasarkan unsur paduan. Berdasarkan 

klasifikasinya aluminium dibagi menjadi tuju jenis yaitu : jenis Al murni, jenis 

Al-Cu, jenis AL-Mn, Al-Si, Al-Si, jenis Al-Mg, jenis Al-Mg-Si dan jenis Al-Zn. 

 Aluminium paduan Al-6061 termasuk dalam kelompok paduan aluminium 

magnesium silicon (AlMgSi). Paduan AlMgSi dapat digolongkan menjadi tiga 

kelompok, yang pertama adalah paduan logam dengan jumlah yang seimbang 
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antara unsur  Si dengan Mg antara 0,8% dan 1,2% berat. Kelompok ini dapat 

diekstruksi.Kelompok yang kedua adalah logam yang mengandung Mg dan Si 

lebih dari 1,4%. Paduan ini dapat didinginkan cepat (quenching) untuk 

meningkatkan kekuatan setelah proses ekstruksi. Kelompok ketiga adalah 

kelompok yang memiliki komposisi Si lebih banyak dengan tujuan meningkatkan 

kekasaran. (Masrukan dkk 2009 : 2) 

2.1.5 Kekasaran Permukaan 

Menurut Sudji Munaji dalam Paridawati (2015 : 59)  Permukaan adalah 

batas yang memisahkan antara benda padat dengan sekelilingnya. Jika ditinjau 

dengan skala kecil pada dasarnya konfigurasi permukaan merupakan suatu 

karakteristik geometri golongan mikrogeometri. Sementara itu yang tergolong 

makrogeometri adalah permukaan secara keseluruhan yang membuat bentuk atau 

rupa yang spesifik misalnya permukaan poros, lubang, sisi dan lain-lain yang 

tercakup pada elemen geometri ukuran, bentuk, dan posisi.  

 Kekasaran adalah ketidak teraturan konfigurasi dan penyimpangan 

karakteristik permukaan berupa goresan (sayatan) yang membentuk suatu profil 

permukaan. Kekasaran permukaan dapat dinyatakan sebagai jarak antara puncak 

tertinggi dan lembah terdalam sebagai ukuran dari kekasaran suatu permukaan. 

 Ketidak teraturan konfigurasi suatu permukaan dapat diuraikan menjadi 

beberapa tingkat seperti gambar berikut : 
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Tabel 2.1 

Ketidak teraturan suatu profil (konfigurasi Penampang Permukaan) 

Tingkat 

Profil Terukur (Bentuk Grafik Hasil 

Pengukuran) 

Isrilah 

Contoh 

Tingkat 

Kemungkinan 

Penyebabnya 

1 

 

Kesalahan 

bentuk 

(form error) 

Kesalahan 

bidang 

pembimbing 

mesin 

perkakas dan 

benda kerja, 

kesalahan 

pencekaman 

benda kerja. 

2 
 

Gelombang 

(waviness) 

Kesalahan 

bentuk 

perkakas, 

penyenteran 

perkakas, 

getaran dalam 

proses 

permesinan. 
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3 
 

Alur 

(grove) 

Jejak atau 

bekas 

pemotongan 

(bentuk ujung 

pahat, gerak 

makan) 

4 
 

Serpihan 

(flakes) 

Proses 

pembentukan 

beram 

5 
 

Kekasaran 

permukaan 

(surface 

roughness) 

Kombinasi 

ketidak 

teraturan 

tingkat 1 

sampai 4 

sumber: Taufiq Rochim, (2001 : 55)  

Adapun parameter untuk mengukur permukaan sebagai berikut : 

1. Kekasaran total Rt (µm) adalah besarnya jarak antara profil referensi 

dengan plofil dasar. 

2. Kekasaran perataan Rp (µm) adalah besarnya jarak rata-rata profil 

referensi dengan profil terukur. 

3. Kekasaran rata-rata aritmatik Ra (µm) adalah akar dari jarak kuadrat rata-

rata antara profil terukur dengan profil tengah. Dengan perhitungan  
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Ra =
Luas daerah (P) + Luas daerah (Q)

L
x

1000

Vv
 (μ�) 

Keterangan: 

Ra = Kekasasran rata-rata aritmatik 

L = Panjang sampel (mm) 

Vv = Perbesaran vertical luas P dan Q (mm) 

4. Kekasaran rata-rata kuadratik Rg (µm) adalah akar kuadrad dari rata-rata 

profil terukur dengan profil tengah. 

5. Kekasaran total Rz (µm) adalah jarak antara profil dasar terukur pada lima 

bagian tertinggi dikurangi jarak rata-rata profil dasar ke profil terukur pada 

limabagian terendah.Sesuai dengan standar internasional ISO dalam 

memberikan informasi tentang kekasaran pengerjaan benda kerja maka 

digunakan R1302 sebagai tata cara penulisan spesifikasi penulisan seperti 

berikut : 

 

Gambar 2.9 Penulisan spesifikasi R1302 

Keterangan : 

A = Nilai kekasaran permukaan (Ra). 

B = Cara pengerjaan produksi. 
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C = Panjang sampel. 

D = Arah pengerjaan. 

E = Kelebihan ukuran yang dikehendaki. 

F = Nilai kekasaran lain jika diperlukan. 

 Untuk mengetahui dan membedakan harga kekasaran rata-rata (Ra) maka 

tingkat kekasaran golongkan menjadi dua belas kelas. 

Tabel 2.2 Toleransi harga kekasaran rata-rata (Ra)  

Kelas Kekasaran Harga (Ra) µm Panjang Sampel mm 

N1 0,025 0,08 

N2 0,025  

N3 0,1 0,25 

N4 0,2  

N5 0,4  

N6 0,8  

N7 1,6 0,8 

N8 3,2  

N9 6,3 2,5 

N10 12,5  

N11 25,0 8 

N12 50,0  

sumber: Munadi, (1988 : 311) 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian tentang kedalaman pemakanan, sudut potong dan media 

pendingin terhadap tingkat kekasaran telah banyak dilakukan oleh peneliti 

terdahulu. Adapun  beberapa peneliti tersebut adalah : 
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 Rao, Nagerwara, dan srihari (2013) telah melakukan studi tentang 

“influence of cutting force and surface finish in turning operation”. Parameter 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedalaman pemakanan (depth of cut), 

laju pemakanan (feed rate) dan kecepatan pemotongan (cutting speed). Tujuan 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh parameter pemotongan 

terhadap kekasaran permukaan menggunakan mesin bubut CNC. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa kekasaran optimum adalah 3,96 µm (Ra) pada feed rate 0,05 

mm/rev, kecepatan potong 50 m/min, dan kedalaman 0,5mm. Disimpulkan bahwa 

feed rate dan kedalaman pemakanan berpengaruh signifikan dalam kekasaran 

permukaan benda kerja.. 

 Menurut penelitian yang dilakukan Deny Fidiawan dan Yunus tentang 

studi Kedalaman Potong, Kecepatan Putar Spindle, dan Sudut Potong pahat 

Terhadap Kekasaran Permukaan Hasil Bubut Konvensional Bahan Komposit. 

Penelitian ini menghasilkan nilai kekasran permukaan rata-rata aritmatik (Ra) 

terkecil adalah 5,59 µm dihasilkan dari parameter kedalaman potong 0,1 mm, 

kecepatan spindel 800 Rpm, dan sudut potong 78˚. 

 Jonoaji, Ninuk dan Joni Dewanto (1999) telah melakukan penelitian 

mengenai pengaruh parameter potong dan geometri pahat terhadap kekasaran 

permukaan pada proses bubut. Pada penelitianya dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang paling besar pengaruhnya adalah  gerak pemakanan, sedangkan kecepatan 

potong tidak berpengaruh signifikan, namun nose radius semakin besar akan 

menurunkan nilai Ra sehingga kekasaran permukaan yang didapat menjadi 

optimal. 
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 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bima Aditya S dan Arya 

Mahendra S yang meneliti tentang Pengaruh Kedalaman Dan Cairan Pendingin 

Terhadap Kekasaran dan Kekerasan Permukaan Pada Proses Bubut Konvensional. 

Pada penelitianya dapat disimpulkan bahwa jenis cairan pendingin dan kedalaman 

pemakanan berpengaruh terhadap kekasaran dan kekerasan permukaan benda 

kerja hasil pembubutan. Nilai kekasaran permukaan benda kerja paling tinggi 

yaitu 16.09 μm dan nilai kekasaran paling rendah yaitu 15,94 μm. 

Indra Lesmono dan Yunus (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Jenis Pahat, Kecepatan Spindeln dan Kedalaman Pemakanan Terhadap Tingkat 

Kekasaran dan Kekerasan Permukaan Baja St 42 Pada Proses Bubut 

Konvensional. Dalam penelitiannya didapatkan hasil permukaan baja terbaik atau 

terrendah adalah 3,28 μm yang diperoleh dari jenis pahat (Bohler), Kecepatan 

spindel tertinggi (750 rpm), dan kedalaman pemakanan terendah (0,4 mm). 

Sedangkan kekasaran permukaan baja terbaik atau tertinggi adalah 51,5 kg/mm
2
 

yang diperoleh dari jenis pahat (Jck). Kecepatan spindel terendah (300 rpm), dan 

kedalaman pemakanan paling tinggi (0,8 mm). 

 Menurut penelitian yang dilakukan Tri adi Prasetya yang meneliti tentang 

Pengaruhgerak Pemakanan Dan Media Pendingin Terhadap Kekasaran 

Permukaan Logam Hasil Pembubutan Permukaan Logam Material Baja Hq 760. 

Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil kekasaran permukaan benda kerja 

tanpa media pendingin sebesar 7,880 µm dan yang menggunakan media 

pendingin oli SAE sebesar 6,004  µm. Jadi dapat disimpulkan bahwa media 



30 
 

 
 

pendingin memiliki pengaruh sebesar 23,8% terhadap tingkat kekasaran 

permukaan baja Hq 760. 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Teknik dalam proses permesinan merupakan suatu hal yang penting pada 

sebuah industri. Suatu komponen mesin membutuhkan kekasaran permukaan 

yang minim agar mempunyai kualitas yang baik. Berdasarkan kajian teori dalam 

kaitannya dengan penelitian eksperimental yang berjudul “Pengaruh Kedalaman 

Pemakanan, Sudut Potong, dan Media Pendingin Terhadap Tingkat Kekasaran 

Aluminium 6061” terdapat beberapa variabel yaitu kedalaman pemakanan, sudut 

potong, dan media pendingin sebagai variabel bebas dan kekasaran permukaan 

hasil pembubutan Aluminium 6061 sebagai variabel terikat. 

 Sampai saat ini masih sedikit penelitian yang memberikan informasi 

tentang cara mendapatkan kekasaran yang rendah menggunakan variasi 

kedalaman pemakanan, sudut potong utama, dan media pendingin pada 

Aluminium 6061. Mengacu pada penelitian yang relevan didapatkan hasil dimana 

semakin dalam pemakan akan menghasilkan kekasaran yang besar, dan semakin 

besar sudut potong akan menghasilkan kekasaran yang kecil. Sedangkan media 

pendingin berfungsi untuk mendinginkan pahat yang menyayat benda kerja, 

karena jika suhu pahat tinggi akan mengakibatkan pahat cepat tumpul dan 

mengakibatkan hasil pembubutan menjadi kasar. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah mencari variasi yang tepat untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas dari bahan Aluminium 6061. Dari data 

tersebut dapat dijadikan acuan dalam bidang permesinan.  

Dari uraian diatas, maka terdapat hubungan antara variabel, yaitu 

Kedalaman Pemakanan, Sudut Potong, dan Media Pendingin Terhadap Tingkat 

Kekasaran Permukaan Benda Kerja Aluminium 6061. Adapun variasi yang 

digunakan ketiga veriabel tersebut antara lain : 
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Gambar 2.10 kerangka Berfikir 

  

1. Untuk mengetahui pengaruh kedalaman 

pemakanan terhadap tingkat kekasaran 

permuakaan hasil pembubutan  Aluminium 6061 

2. Untuk mengetahui pengaruh sudut potong 

terhadap tingkat kekasaran permukaan hasil 

pembubutan Aluminium 6061 

3. Untuk mengetahui pengaruh media pendingin 

terhadap tingkat kekasaran permukaan hasil 

pembubutan Aluminium 6061 

1. Apakah ada pengaruh kedalaman pemakanan 

terhadap tingkat kekasaran permukaan pada hasil 

pembubutan Aluminium 6061 ? 

2. Apakah ada pengaruh sudut potong terhadap 

tingkat kekasaran permukaan pada hasil 

pembubutan Aluminium 6061 ? 

3. Apakah ada pengaruh media pendingin terhadap

Kedalaman 

Pemakanan 
Sudut Potong Media Pendingin 

Tingkat kekasaran suatu komponen menjadi tolak ukur 

kualitas suatu produk permesinan. 
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2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Ada pengaruh kedalaman pemakanan terhadap tingkat kekasaran 

permukaan hasil pembubutan Aluminium 6061. 

2. Ada pengaruh sudut potong terhadap tingkat kekasaran permukaan  hasil 

pembubutan Aluminium 6061. 

3. Ada pengaruh media pendingin terhadap tingkat kekasaran permukaan 

hasil pembubutan Aluminium 6061. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kedalaman 

pemakanan, sudut potong utama, dan media pendingin terhadap tingkat kekasaran 

permukaan hasil pembubutan Aluminium 6061, dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1. Kedalaman pemakanan berpengaruh terhadap tingkat kekasaran permukaan 

hasil pembubutan Aluminium 6061. Nilai kekasaran dengan variasi 

kedalaman pemakanan 0,5 mm, 1 mm, dan 1,5 mm menunjukan adanya 

perbedaan berdasarkan data nilai kekasaran (Ra). Dimana semakin dalam 

pemakanan yang digunakan maka nilai kekasaran yang didapatkan akan 

semakin rendah.  

5.1.2.  Sudut potong utama dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan. Berdasarkan grafik 4.6, 4.7, dan 4.8 dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar sudut potong utama yang digunakan, maka akan 

menghasilkan nilai kekasaran yang rendah. Dimana setiap 10� sudut potong 

utama dapat mempengaruhi nilai kekasaran sebesar 1,007 �m. 

5.1.3  Media pendingin juga berpengaruh terhadap nilai kekasaran. Pada gafik 4.9, 

dan 4.10 menyatakan bahwa media pendingin oli lebih baik dibandingkan 

air karena menghasilkan nilai kekasaran paling rendah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pada 

penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut : 

5.2.1. Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, perlu dilakukan pengujian 

kekasaran permukaan dengan variabel kontrol yang lebih bervariasi pada 

proses pembubutan konvensional. 

5.2.2. Untuk mengurangi getaran dan lenturan yang diakibatkan mesin bubut 

maka lebih baik menggunakan kepala lepas agar mendapatkan hasil yang 

sesuai. 

5.2.3. Penggunaan media pendingin diusahakan menggunakan alat bantu 

sehingga media pendingin dapat diatur laju pendinginanya. 

5.2.4. Dalam penelitian ini hanya meneliti pengaruh kedalaman pemakanan 0,5 

mm sampai 1,5 mm saja,untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti pengaruh kedalaman pemakanan diatas 1,5 mm. 
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